17 december 2022 - 6 januari 2023
nr. 17 (Jaargang 53)
Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum
Parochie Lumen Christi

Openingstijden secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum
Kerkplein 3
 0541 - 29 29 91
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.
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
De pastoraatsgroep
Coördinatie pastorale activiteiten.
Contactpersoon: Susan Broekhuis
tel. 06 – 5732 8723
| e-mail: susanbroekhuis@gmail.com
Kosterteam 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)
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
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Kopij Preaksteulke inzendtermijn
Kopij voor Preaksteulke nr. 1 (periode 7 tot 27 januari )
▪ inleveren op het secretariaat is wegens de kerstdagen mogelijk
tot donderdag 22 december 11.00 uur
▪ per mail sturen naar preaksteulke@kpnmail.nl
tot dinsdag 27 december 18.00 uur

Pastoraal team
Nicolaasplein 2 - 7591 MA Denekamp
Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail:

tel. 06 - 5316 3563
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail:

tel. 06 - 5764 5245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail:

tel. 06 - 2292 4657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster
e-mail:

tel. 06 – 1364 6717
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

A.J.H. van Vilsteren, diaken
e-mail:

tel. 06 – 2268 9867
t.vanvilsteren@lumenchristi.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, 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.
Ziekenzalving – ziekenzegening
Voor het ontvangen van de ziekenzalving of –zegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi. 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 - 5794 0901.

Kerkelijk huwelijk
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3
maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen i.v.m. de voorbereidingen. Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, zie bovenaan deze bladzijde.
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 - 5794 0901 (niet voor uitvaarten!).
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).
======================================================================================

In onze Geloofsgemeenschap zijn overleden:
Sientje Oude Vrielink – Peters op de leeftijd van 88 jaar.
Dinie Muller – Nijhof op de leeftijd van 86 jaar.
Jan Jansen op de leeftijd van 90 jaar.
Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

In onze Geloofsgemeenschap zijn gedoopt:
Lenn Keupink
Tes Wiegink
Ouders van harte gefeliciteerd.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adventsactie 2022
Zoals in het vorige Preaksteulke al vermeld stond, is de adventsactie dit jaar
voor Guatemala, voor de bouw van een school die door vrouwen wordt opgezet en waar kinderen onder goede
omstandigheden les kunnen krijgen.
Ook zal er door schooldirectie, leraren en ouderraden worden gepraat over
wat nodig is voor beter onderwijs en betere begeleiding voor kinderen met
slechte leerprestaties.
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Adventszakje
In dit Preaksteulke is het adventszakje bijgevoegd en dit kunt u weer inleveren: tijdens de kerkdiensten in een speciale bus achter in de kerk of in de
brievenbus van het parochiecentrum.
Bij voorbaat hartelijk dank, M.O.V. Ootmarsum
----------------------------------------------------------------------------------------------

M

ededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en alle goeds maar vooral gezondheid
voor het nieuwe jaar.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om iedereen die zich op welke
wijze dan ook voor onze (geloofs)gemeenschap heeft ingezet hiervoor langs
deze weg hartelijk te bedanken. We hopen ook in het nieuwe jaar weer een
beroep op u te mogen doen.
Collecte tijdens Kerstmis
Op kerstavond alsmede 1e als de 2e kerstdag zijn er twee collectes.
De 1e collecte is bestemd voor het werk in onze eigen geloofsgemeenschap.
De 2e collecte is bestemd voor dekking van de kosten van (kerst)versiering,
verwarming en onderhoud van onze monumentale kerk.
Mogen we tijdens deze vieringen rekenen op een gulle bijdrage.
Bezichtiging Kerststal in de kerk
Graag nodigen we ouders/grootouders met hun kinderen en/of kleinkinderen uit onze prachtige kerststallen in de kerk te bewonderen. Er worden
er 2 of 3 opgesteld. Eén stal komt uit het voormalige klooster en de ander
bestaat uit beelden van aangekleed houtsnijwerk en mogelijk krijgen we
nog een 3e aangereikt.
Op 1e en 2e kerstdag en overige dagen is de kerk dagelijks geopend van
12.00 -16.00 uur.
Ook in de week tussen kerst en nieuwjaar is de kerk ook geopend.
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Aanpassingen Kerk TV
Ook in het afgelopen jaar was de kerk TV voor iedereen gratis beschikbaar.
Kerk TV is te volgen via het gebruikelijk analoge Cogas kanaal maar ook digitaal via: Kerk tv parochie Lumen Christi.
Dovenring vereist een goede afstemming van de apparatuur
Voor mensen met een hoorapparaat is er al vele jaren een ringleiding in de
vloer van de kerk. Mensen met een hoorapparaat zijn zo goed in staat de
gesproken teksten te volgen.
Site van de parochie Lumen Christi
Op www.lumenchristi.nl vindt u van belang zijnde info over onze geloofsgemeenschap en op www.inenomootmarsum.nl staan wekelijks de tijden van
vieringen.
Zalig Nieuwjaar
-----------------------Digitale toezending van het Preaksteulke
We hebben het al eerder aangegeven maar begin volgend jaar gaan we
starten met een andere wijze van verspreiden van ons parochieblad. We
zien dat we met verspreiden via Dinkellandvisie velen van u niet of nauwelijks bereiken. Toch willen we u blijven informeren over belangrijke zaken.
We nodigen u van harte uit u bij de redactie van het Preaksteulke aan te
melden voor digitale toezending van ons parochieblad. Eén mail naar het
mailadres:
preaksteulke@kpnmail.nl met het verzoek om digitale toezending is voldoende. Doen hé!? Velen zijn u al voorgegaan.
Voor hen die geen mail hebben blijft een gedrukt exemplaar op de pastorie,
in de kerk of Huize Franciscus beschikbaar. T.z.t. zullen we ook nog andere
distributiepunten kenbaar maken. Na een aantal keren gaan beoordelen of
deze werkwijze voldoet. Eén ding is zeker, deze werkwijze bespaart een
hoop kosten.
-----------------------Traditionele Kerstnachtmis in Ootmarsum
Sedert een aantal jaren wordt op 1e kerstdag ’s morgens om 6 uur weer
een traditionele nachtmis gehouden in de Simon en Judaskerk te Ootmarsum. Deze nachtmis is bedoeld voor de hele parochie Lumen Christi.
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Voorgangers zijn pastoor Munsterhuis en pastor Jan kerkhof Jonkman. Het
herenkoor uit Ootmarsum heeft eveneens haar medewerking toegezegd.
Het pastorale team heeft het voorbeeld gegeven door de nachtmis weer in
te voeren. Het is aan ons, de gelovigen, om er verdere invulling aan te geven. Gezien de toenemende belangstelling lijkt dat aardig te lukken.
U Komt toch ook voor de speciale sfeer van een kerstnachtmis!?
De locatieraad, de pastoraatsgroep en het pastoresteam hopen ook dit jaar
velen van u in de nachtmis te mogen begroeten.

Pastorpraat - Kerstmis: Uitkijken naar het Licht
Meer dan ooit kijken we in deze donkere dagen uit naar licht, naar een
nieuwe toekomst. De voortdurende oorlog in Oekraïne, de klimaatproblemen, de situatie van onze boeren, de hoge inflatie cijfers, alles lijkt op dit
moment een crisis. En het maakt ons er niet vrolijker op. We verlangen naar
licht, naar toekomst, naar een woord van bemoediging. In deze donkere dagen schijnt er een bijzonder licht aan de hemel, een licht dat ons kan bemoedigen en sterken, namelijk de ster van Bethlehem. De ster die ons aankondigt dat er een Kind is geboren, een Kind dat Gods liefde uitstraalt, een
Kind dat ons weer nieuwe toekomst schenkt en het aanzien van de aarde
zal hernieuwen. Een Kind dat ons weer bemoedigt om door te gaan en te
bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. God laat ons niet in de
steek, ook nu wij soms zo in de put zitten, wil Hij ons helpen om er weer uit
te komen. Daarom is Hij mens geworden, zoals wij, in het Kind van Bethlehem.
Elk pasgeboren kind is daarbij een teken van hoop, dat God het niet met
ons opgeeft. Maar ook wij mogen dat kind van liefde en vrede opnieuw in
ons geboren laten worden, opdat de aarde ooit weer zal glanzen, ter meerdere eer en glorie aan God. God geeft ons hoop in dat Kind, waarnaar wij
ook op zoek zijn in onszelf.
Mogen wij dat kind van liefde, vrede en gerechtigheid verwelkomen in onszelf, in onze politiek, in onze samenleving, in de wereld, opdat wij zo vol
vertrouwen samen mogen werken aan een nieuwe toekomst, een nieuwe,
glanzende aarde, waar Gods liefde recht wordt gedaan.
In die geest wens ik u namens het pastoraal team een Zalig Kerstfeest toe!
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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MISINTENTIES - KERSTAVOND
Overleden ouders Elferink-Lentferink
Overleden ouders Reinders-Meijerink, Elly, Henk, Siny en Wim
Johan en Annie Broekhuis
Pater Cyprianus Broekhuis
Ben Weustink
Hans Jacobs
Overleden ouders Heerink-ten Dam
Gemma Kosters-Heerink
Gerard en Siny Scholten Linde
Herman Loman en Sientje Niehoff
Overleden ouders Hesselink-Eppink
Overleden familie Kuks-Hassink
Paul Lankamp
Familie Lankamp-van den Bergh
MISINTENTIES - KERSTMIS
Jan Voorpostel
Overleden familie Frommink
Tonnie Pouwels
Overleden ouders Roelink-Keupink
Overleden ouders Lohuis-Heesink
Overleden ouders Hesselink-Schröter
Overleden ouders Mensink-Velthuis
Overleden ouders Bloemen-Heesink
Herman en Lien Schröder
Gerard Scholten en Rie Scholten-Wasser
Dhr. van Rooijen en Mevr. van Rooijen-Wassink
Herman Oude Hengel
Hermien Olde Meule
Jan Lohuis en Marie Lohuis-Mollink
Overleden ouders Beijerink-Rekers
Overleden familie Borggreve-Mollink
Hennie, Sien en Marie Groeneveld
Bennie Oude Engberink
Frans en Jelle Swennenhuis
Gerrit Buyvoets en Ine Buyvoets-Koopmans
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Overleden familie Buyvoets-Brevink
Overleden familie Koopmans-Scholten
Annie Leussink-Velthuis
Siny Frons-Kamphuis
Carmen Blokhuis
Antoon Oude Monnink en overleden ouders Oude Monnink-Borggreve
Harry en Rieky Platter
Overleden ouders Ria en Jan Bolscher
Bennie Weersink en overleden ouders Weersink-Reest
Gerrit en Annie Bolscher-Bos en overleden familie
Frans en Annie Wilbers-Quaink en Maria Wilbers
Bernard en Marie Tijink-Lansink en zuster Redemptia
Overleden ouders Rouwers-Bekhuis
Gerard en Annie Brunninkhuis
Johan Nollen
Overleden ouders Kerkhof-Tanke en Frans Tanke
Bernhard en Nats Lentferink-Hulsink
Frans en Marie Lentferink-Bouhuis
Overleden ouders Lentferink-Pelgröm
Annie Steggink-Geuke
Familie Steggink-Geuke
Ouders Bossink-van der Klamp
Ouders Lohuis-Pikkemaat
Ouders Roelink-Kloeze, Mieke en Annie
Overleden ouders Heisterkamp-ten Veldhuis
Feem, Hendrik en Johan Kloeze en Herman Kloeze
Overleden familie Ribbert-Wigger
Overleden ouders Lohuis-Heesink
Overleden ouders Meijners-Groeneveld
Gerrit Koertshuis
Everhard Tijink en Geertruida Tijink-Ensink
Ine Stevelink-Alberink
Jan en Trees Meijer-Olde Klieverink
Lies Wassink-Busscher
Jan Reinerink
Gerard Damhuis en overleden familie Damhuis-ten Oever
Overleden ouders A. Oude Vrielink en J.M. Eidhof
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Gerard Dijkers
Herman en Marie Dijkhuis-Quaink
Annie Kokhuis-Pegge
Herman Luft en overleden ouders Luft-Wassink
Annie van der Aa-Oude Voshaar
Overleden ouders Wiegink-Arkink
Overleden ouders Morsink-Golbach
Overleden ouders Vennegoor-Oude Monnink
Overleden ouders van Benthem-Bosch en Ben
Overleden ouders Bruns-Stevelink en overleden familie
Henk Roetenberg
Overleden ouders Wegdam-Huitink
Overleden ouders Groeneveld-Peters
Overleden ouders Tijink-Smithuis en Jan Tijink
Frans Peters en overleden familie
Overleden ouders Oude Wolcherink-Broekhuis
Overleden ouders Ekelhof-Brinkers
Overleden ouders Alberink-Ensink
Berenda Lammerink-Krabbe
Overleden ouders Bruggink-Heesink
Annette Bruggink
Pauline Bruggink
Overleden ouders Wilhelm Silderhuis en Marie Silderhuis-Sleiderink
Will Löwik-Silderhuis
Hans Silderhuis
Overleden ouders Bernard en Marie Löwik en oom Hendrik
Hendrik, Sien en Gerard Kroeze
Familie Nijhuis-Zegger en Hennie Nijhuis
Harry Vos en overleden familie Vos-Wermelink
Gerhard Steggink
Johan, Bennie en Riki Steggink
Overleden ouders Groeneveld-Veelders
Louis ten Oever en overleden familie Brookhuis
Gerrit en Annie van Benthem-Heuvels
Overleden ouders Eppink-Stevelink
Annie van Zijl-Weustink
Bennie en Marietje Blokhuis-Peters
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Overleden ouders Krop-Heesink
Wilma Heerink-Krop
Gerard Luttikhuis
Overleden ouders Niehof-Mulstege en familie
Barto en Jeroen ten Bos
Overleden ouders Johan en Annie Steinmeijer-Groener
Truus Kaptein-Blokhuis
Jan Veldhuis en overleden familie
Anton, Marie en Ben Wiefferink
Overleden ouders Kamphuis-Alberink
Ben en Siny Meenderink-Morshuis
Jan Lansink en overleden familie Veelders-Heuvels
Frans Rauwers en overleden ouders Morshuis-Klaas
Gerard en Truus Heerink-Peters
Herman en Mientje Bossink-Velthuis
Coby van de Aa-Dorresteijn en overleden familie van de Aa
Overleden ouders Oude Nijhuis-Tenniglo en Jan
Gerard Oude Weernink
Harry Kruiper
Overleden ouders Kruiper-ten Dam
Overleden ouders van der Aa-Bodde
Gerard Scholte Lubberink en overleden familieleden
Gerard Velers en overleden ouders Velers-Blokhuis
Tonnie Lansink en overleden familie
Siny Oude Vrielink-Schulte
E. Meijer
Ben en Rikie Roetenberg-Oude Weernink
Overleden ouders Gerard en Marie Kamp-Wissink
Overleden ouders Bernard en Marie Schröder-Maseland
Marja Schröder
Frans Snoeyink en overleden familie Snoeyink en familie Rekers
Gerard en Annie Meijer
Hendrik Bruns en Euphemia Bruns-Huisken
Herman en Santje Moleman-Golbach
Hennie Stevelink en overleden familie Stevelink-Reest
Overleden familie Frommink
Marian Wiegink-Hagedoorn en John Overvelde
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Hendrik en Mien Bonnes
Overleden ouders Floot-Rekers
Overleden familie Veldhuis-Nijhuis
Overleden familie Frons-Oude Vrielink
Overleden ouders Kokkelink-Damhuis, Henny en Theo
Hennie en Frank Busscher
Overleden ouders Busscher-Lansink
Frans en Tonnie Lansink
Ben Meijer
Johan Luft en Overleden familie Luft-IJland
Overleden ouders Eertman-Schimmel
Annie en Frans Heisterkamp
Frans Fox
Overleden ouders van Benthem Achterweust
Frans en Truus Tenniglo
Overleden grootouders Tenniglo-Nijmeijer
Overleden ouders Kerkhof Jonkman-Alberink
Overleden ouders, Erna, Bertho en Gonny Rikkink
Jan Bekhuis
Jan Peters en overleden ouders Peters-Groeneveld
Overleden ouders Borggreve-Steggink
Overleden ouders Gerrit Velers en Marie Velers-Kempers
Henk Nijmeijer
Ben Peters
Henk Meijer
Overleden ouders Luttikhuis-Holtwijk
Rinus en Ria Keupink-Frons
Overleden ouders Aveskamp-Koopman
Sien Aveskamp-Nieuwe Weme
Jan Beld
Overleden ouders Borggreve-Niehoff
Ben en Nel van der Aa
Ben Bodde en overleden ouders Bodde-Weustink
Overleden familie Pikkemaat-Steggink
Overleden familie Steggink
Overleden familie Evers
Overleden ouders Geerdink-Nijmeijer
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Gerard Stevelink
Hennie Oude Kotte
Jan Rosenhart
Rie Heesink
Inge Willeyns-Snoeyink jaargedachtenis
Overleden ouders Wilbers-Weierink en Herman Wilbers
Overleden ouders Meijer-Brookhuis en overleden familie Meijer
Jan Geerdink
Gerard en Bernedine Weierink-Groeneveld en Marie-José
John Reinders
Overleden familie Heisterkamp-Tijink
Siny Mulderink-Heisterkamp
Riek Bökkers-Eertman
Fons en Annie Oude Hengel - Bels
Sophie, Mientje en Marie Oude Hengel
Gerard Droste
Overleden ouders Droste - Kunne en familie
Overleden ouders van den Hoek - Struis en familie
Anna en Herman Kunne – Mers
Henk van der Maas
---------------------------------------------------------------------------------------------Ontdekkingstocht langs onze kerststallen
In de kerstvakantie -van 23 december tot en met 6 januari- is er opnieuw
een leuke activiteit georganiseerd voor de gezinnen in onze parochie.
Een ontdekkingstocht, waarbij in elke kerststal van onderstaande kerken
een voorwerp is geplaatst dat niet in de kerststal thuishoort. Wie vindt alle
zeven voorwerpen?
Ga samen in de kerstvakantie een kijkje nemen in de kerken van Denekamp,
Beuningen, De Lutte, Lattrop, Noord Deurningen, Ootmarsum en Tilligte.
Een invulformulier ligt in iedere kerk. Alle kinderen die het formulier invullen krijgen een attentie.
Graag het invulformulier inleveren vóór 8 januari in je eigen kerk.
Na de kerstvakantie zal bekend worden gemaakt waar in uw woonplaats de
attentie kan worden opgehaald..
Veel plezier en alvast heel fijne kerstdagen!
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Kerk
Maria van altijd durende Bijstand kerk
St. Nicolaaskerk
H. Plechelmus kerk
H. Simon en Judas
kerk
H. Jozefkerk
H.H. Simon en Judas
Simon en Judas

Plaats en adres
Beuningerstraat 75
Beuningen
Denekamp
Plechelmusstraat 5
De Lutte
Ootmarsumsestraat 140 Tilligte
Johanninksweg 2
Noord Deurningen
Dorpstraat 64
Lattrop
Kerkplein
Ootmarsum

Open
Dagelijks van
9.00 – 17.00 uur
Dagelijks van 9.00 – 16.30 uur
Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
Dagelijks van 9.00-17.00uur uitgezonderd 31-12 en 1-1-2021
Dagelijks van
10.00 uur – 17.00 uur
Weekend van 9.00 – 17.00 uur en
1ste kerstdag
21,22,23,24,28,29,30 en 31 dec.
van 10.30-12.00 en van 14.0016.00 uur ( ma t/m vrij)

----------------------------------------------------------------------------------------------

KERST VOOR GEZINNEN
gezinsviering kerst 24 december om 17.00 uur
Pastor van Vilsteren zal ons meenemen in
het verhaal over de geboorte van het kindje
Jezus.
De viering wordt muzikaal omlijst door het kinder- en tienerkoor onder leiding van Karel Tijhuis met aan de piano
Herman Koops.
Tevens verleent het jeugdorkest van de Harmonie Caecilia haar medewerking.
Dit opleidings-orkest staat onder leiding van
Rob Baars.
We blazen de fluiten, trompetten en klarinetten
aan en laten trommels slaan en zingen uit volle borst:

Christus is geboren!

Doe je mee?
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de oplossing is ergens in dit blad te vinden
----------------------------------------------------------------------------------------------

Twents Kamerkoor PUR SANG en the Ceremony of Carols
Op zondag 18 december verzorgt het Oldenzaals kamerkoor Pur Sang een
bijzonder kerstconcert in de RK Simon en Judaskerk in Ootmarsum.
Pur Sang gaat het publiek verrassen met een interessant en sfeervol kerstprogramma. We gaan u meenemen naar ver gelegen plekken in de wereld,
zoals Trinidad en Colombia maar ook naar Polen en Oekraïne, want in alle
deze landen worden prachtige kerstliederen gezongen.
Onder leiding van dirigent Frank Deiman en het meeslepende spel van
Maaike Bosscher op de harp zingen we voor u het wereldberoemde stuk
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uit 1942 “The Ceremony of Carols” van de Engelse componist Benjamin
Britten. Elf kleine “short stories” rondom de geboorte van Jezus, gebaseerd
op vroeg middeleeuwse Engelse teksten , telkens weer anders van toonkleur en tempo!
Zoals John Rutter (een bekende Engelse koorcomponist ) zei: “A lot of people who are not touched by choral music for the rest of the year, often find
that Christmas music touches their heart”. John Rutter, The Guardian, december 2000
Pur Sang treedt op:
Zondag 18 december in de R.K. Simon en Judas kerk Ootmarsum,
Aanvang concert: 16.00 uur, de kerk gaat om 15.30 uur open.
Entree €15,-, Kinderen tot 12 jr. gratis
Na afloop is er glühwein en chocolademelk
Dirigent en zangers van Pur Sang nodigen u van harte uit dit concert bij te
wonen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Bisdombedevaart naar Lourdes 2023
van donderdag 27 april tot zaterdag 6 mei met begeleiding van pastoraal
team.
Het Aartsbisdom Utrecht houdt in 2023 opnieuw een diocesane bedevaart
naar Lourdes. “Dit is alweer de vijfde keer en we hopen wederom met pelgrims uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren en volwassenen,” aldus de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. Ook vanuit onze parochie sluiten we aan bij de bisdom bedevaart
en zal er pastorale begeleiding zijn. In Januari wordt hierover meer een informatie gegeven. De datum daarvan wordt binnenkort bekendgemaakt.
Houdt u de parochiewebsite en parochieblad in de gaten.
Programma
Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes
centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot,
waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de vaste ingrediënten van de bedevaart.
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Deelnemen
Aan de reis van het aartsbisdom kan iedereen deelnemen. Ook pelgrims die
in andere delen van Nederland wonen. Ook mindervaliden of mensen die
zorg nodig hebben, zijn van harte welkom en kunnen dankzij de inzet van
onze vrijwilligers een onvergetelijke reis beleven. De inschrijving start binnenkort..
Reisopties
Er zijn verschillende reismogelijkheden per trein, bus of vliegtuig
TGV: 29 april t/m 6 mei 2023
Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023
Bus: 27 april t/m 5 mei 2023
Meer informatie www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij de lokale contactpersoon van uw geloofsgemeenschap of bij
Elly Damhuis 06 33004962 en pastoraal team lumen christi
---------------------------------------------------------------------------------------------Inspiratiereis naar Rome
Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar
Rome georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni2023.
Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer
een bezoek brengen aan de bekende St. Pietersbasiliek en de prachtige
Sixtijnse kapel. Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op
het programma, zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.
In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering bijwonen.
Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en
maken we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H.
Franciscus bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens op het programma.
De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.
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Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse vliegreis plm. € 1600,-- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,--.
Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan
via ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
17 december tot 23 december 2022
Zondag 18 december
09.00 uur
m.m.v.
Parochieel voorganger:
Collecte:

4e Advent - Themaviering
Woord- en Communieviering
Het Themakoor
C. Loves
Voor het pastoraat in onze parochie.

Na deze viering wordt U allen van harte uitgenodigd voor een kop koffie /
thee in de pastorie.
Dinsdag 20 december
19.00 uur
m.m.v.
Voorganger:

Kerstviering KVG
en Vrouwen van Buiten
Het Koor Stem en Klank
Pastoraal werker J. van den Bosch
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
24 december tot 30 december 2022
Zaterdag 24 december
17.00 uur
m.m.v.:
Voorganger:

Kerstavond - Kerst-Gezinsviering
Woord- en Communieviering
Het Tiener-/Kinderkoor en Jeugdorkest Harmonie Cecilia
Diaken T. van Vilsteren

Zaterdag 24 december
om 19.00 uur
Voorganger

Kerstavond - Themaviering
Woord- en Communieviering
Diaken J. Kerkhof Jonkman

Zondag 25 december
06.00 uur
m.m.v.
Voorgangers:

1e Kerstdag NACHTMIS
Eucharistieviering
Het Herenkoor
Team Pastores

Zondag 25 december
10.00 uur
m.m.v.
Voorganger:

1e Kerstdag
Woord- en Communieviering
Het Koor Stem en Klank
Diaken J. Kerkhof Jonkman

Maandag 26 december
09.30 uur

2e Kerstdag
Eucharistieviering
Samenzang
Pastoor T. Munsterhuis

Voorganger:

Collecte:
Tijdens de Kerstdagen 24-25-26 december zijn er 2 collectes.
De 1e collecte is voor het pastoraat in onze eigen parochie.
De 2e collecte is bestemd voor de onkosten van de kerstversieringen.
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Agenda geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum
31 december tot 6 januari 2023
Oudjaarsavond
Eucharistieviering
Het Herenkoor
Pastoor T. Munsterhuis
Voor het pastoraat in onze parochie

Zondag 1 januari
10.00 uur
m.m.v.
Voorganger:
Collecte:

Nieuwjaarsdag
Woord- en Communieviering
Het Koor Stem en Klank
Diaken J. Kerkhof Jonkman
Voor het pastoraat in onze parochie

Vrijdag 6 januari
09.30 uur
m.m.v.
Voorganger:

1e vrijdagviering / Drie Koningen
Woord- en Communieviering
Het Herenkoor
Pastoraal werker I. Schraven.

Oplossing van de puzzel op blz. 15:
➢ Wonderbare raadsman
➢ Eeuwige vader
➢ vredevorst

Zaterdag 31 december
18.00 uur
m.m.v.
Voorganger:
Collecte:

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
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