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Lente 

 

Als je wilt gaan wandelen, 

door steeds groener wordende bossen en de hei… 

Je moet eruit dat voelt goed en je wordt blij 

Dan voel je waarschijnlijk de lente in je voeten. 

 

Als de fiets weer lonkt, 

voor een mooie tocht langs beken en venen… 

Je moet eruit dat zit in je genen… 

Dan voel je, dat is bijna zeker, de lente in je benen. 

 

Als je het weer beu bent, 

de stamppot en de spruiten, 

als je weer trek krijgt in veldsla, radijsjes, 

de eerste groente weer  “van buiten”.. 

Dan kan het haast niet anders, je voelt de lente in je buik. 

 

Je wilt de tuin in, onkruid wieden, planten zaaien.. 

Bloemen plukken en het gazon weer maaien 

Het jeukt dan helemaal…je voelt de lente in je handen. 
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Het verlangen om je warme winterjas op te bergen in de kast 

Naar buiten willen lopen in je shirt, dat wil iedereen vast 

Dan staat echt buiten kijf; je voelt de lente in je lijf. 

 

Je voelt, je hoort, je ziet, je ruikt 

De warmte, de vogels, het jonge frisse groen. 

Je humeur kan zomaar omslaan, daar kun je niets aan doen… 

Dan is het honderd procent zeker; je voelt de lente in je hoofd. 

   

Vieringen:  

week zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april 2023 

Za. 22 april  19.30 uur Woord en Communieviering 

    Voorganger: R. Kottink 

    Lector Carla Koehorst 

    m.m.v. Bel Canto 

Do. 27 april  9.00 uur Koningsdagviering 

    Voorganger: J. Kerkhof-Jonkman 

    m.m.v. Bel Canto 

  

week zaterdag 29 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Zo. 30 april  9.00 uur Eucharistieviering 

    Voorganger: Pastor P. Hoogenboom 

    Lector Ine Pross 

    m.m.v. Bel Canto 

Vr. 5 mei   9.00 uur Vrijdagviering 

    Voorganger: Pastor T. Munsterhuis 

     

week zaterdag 6 mei t/m vrijdag 12 mei 2023 

Za. 6 mei   19.30 uur Woord en Communieviering 

    Voorganger: J. Kerkhof Jonkman 

    Lector Jan Pol 

    m.m.v. Bel Canto  
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GEBEDSINTENTIES 

 

week zaterdag 22 april t/m vrijdag 28 april 2023 

Jgd. Bernard Scholtenhave; 

Jgd. Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; 

Jgd. Ouders Derkman-Wolkorte; 

Hennie en Marietje Scholtenhave; Annie Groeneveld-Ribberink nms. 

de noabers; Henk en Marietje ten Berge-Oude Kotte; 

Joke Hoek-Hofste; Gerrit Huisken; Gerard Groeneveld; 

Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; Sanny Haamberg-Kamphuis; 

Ouders Haamberg-Meinders; Benny Haamberg; 

Annie Meinders-Baalhuis. 

 

 

week zaterdag 29 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Henk en Marietje ten Berge-Oude Kotte; 

Bennie Veldhuis; Trees Peters-Bruns; 

Jan en Anna Beijerink; Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; 

Marie Scholtenhave-Hannink nms. de noabers; 

Johan Postel; Frans Postel; Annemarie Postel. 

  

 

week zaterdag 6 mei t/m vrijdag 12 mei 2023 

Jgd. Bertus Groeneveld en Annie; 

Pastoor Terra; Henk en Marietje ten Berge-Oude Kotte; 

Sien Kloese-Arends; Tonnie en Annie Arends-Rijgwart; 

Joke Hoek-Hofste; Overl.fam.Busscher-Borgerink; 

Gerard en Tonia Damhuis-Bodde; Annie Meinders-Baalhuis; 

Fam.Meinders-vd. Aa; Hendrik en Anna Damhuis-Burink. 
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PASTOR PRAAT 

 

 

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, 

als we maar de goede kant opgaan. 
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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. 

 

Overleden 

Op 25 maart jl. is op 89-jarige leeftijd overleden 

Toos Kemerink-Legtenberg. Het afscheid en de crematieplechtigheid 

heeft in besloten kring plaats gevonden op vrijdag 31 maart.  
 

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 Tilligte tot de conclusie gekomen dat de viering om 19.30 

uur het beste is, dus voor Tilligte blijft de viering op 19.30 uur staan.  

Volgend jaar gaan we wederom evalueren met Lattrop.  

Pastoraatsgroep Tilligte  

 

 

Locatieraad vergadering 

De jaarlijkse locatieraad vergadering wordt gehouden op 

dinsdag 25 april a.s. in het  MFA "Terra Nova". 

Aanvang: 20.00 uur. 
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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 

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. 

 

  

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
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Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaars bedevaart naar 

Banneux ? 

 

19 t/m 23 mei  2023 

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. 

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier 

verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam 

mogelijk te maken is er een arts, en er zijn verpleegkundigen, 

brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U 

stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij 

het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar 

bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. 

Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of 

voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een 

compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. 

We  bidden een kruisweg,. We hebben een viering met 

handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en 

of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop aanwezig en  we gaan 

met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt 

het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor 

ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 365,=  alles inbegrepen. 

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 

propagandist :   Ans Olde Theussink  06 27408273  

propagandist :   Bert Elferink               06 23770341   

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie  

 

 

 

Vastenactie 

De jaarlijkse vastenactie heeft € 174,50 opgebracht.  
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN  

 

 

Ontmoetingen in Tilligte 

 

Tilligte is een relatief kleine gemeenschap. Gelukkig wordt door 

recente nieuwbouw en nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouw 

plannen het aantal inwoners weer wat groter. 

 

Dat is een belangrijke impuls om het dorp leefbaar te houden. Dat 

geldt met name voor het openhouden van de basisschool en het in 

stand houden van het verenigingsleven. Tevens geldt dit voor een plek 

waar de jeugd samen kan komen om te spelen. 

 

Die is er in Tilligte in de vorm van een speelweide midden in het 

dorp. De toestellen die er staan dienen echter opgeknapt danwel 

vervangen te werden. Samen voor de buurt betekent hier samen voor 

het dorp. 

 

De Stichting Dorpsraad Tilligte heeft hiervoor het initiatief opgepakt. 

Met deze crowdfund actie willen we als buurt een bijdrage leveren om 

dit mogelijk te maken. Met en voor elkaar. Daar is Tilligte groot in. 

 

Elke donatie is welkom en ons doel is om middels deze actie  

€ 1.000,00 op te halen. Helpt u mee. Doneer dan nu!! 

 

Dat kan door de campagne te steunen op www.samenvoordebuurt.nl 

en zoek de campagne Ontmoetingen in Tilligte. 

 

Alvast heel erg bedankt 

  

http://www.samenvoordebuurt.nl/?fbclid=IwAR21H2I0Ztl6vw9Api-UOQkOrqQKRnT9IzybCUWIEBLylP7FD62zUN6tRQw
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Ouderensoos 

 

Donderdag 27 april om 08:30 uur viering in de Kerk. 

Daar naar het MFA voor een gezellige koningsdag bingo door het 

oranjecomité. 

 

Woensdag 10 mei 

Uitstapje met eigen auto's naar de Buffelo Farm 

Vertrek om 13:30 uur bij het MFA. 

Opgave gewenst i.v.m. auto's. 

 

KVO 

 

Op dinsdag 9 mei hebben we ons jaarlijkse uitstapje gepland. 

We vertrekken om 8.00 uur bij de kerk en gaan dit jaar richting 

Gelderland. 

Onderweg stoppen we in Deventer bij het v.d. Valk restaurant, daar 

gaan we genieten van een heerlijk ontbijtbuffet.  

Daarna zetten we onze reis voort en nemen we de tijd om in 

Terschuur uitgebreid rond te kijken bij het “Oude Ambachten en 

Speelgoedmuseum” U stapt hier binnen in de wereld van toen en 

waarschijnlijk komen vele leuke jeugdherinneringen weer naar boven. 

Ook worden hier veel oude ambachten tentoongesteld en 

gedemonstreerd. 

Na dit bezoek vertrekken we naar Zutphen, daar hebben we ruim de 

tijd om in deze mooie Hanzestad te winkelen of lekker te gaan 

genieten op één van de vele terrassen.  

De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner bij ‘Gasterij de 

Bakker’ in  Vasse. We zijn rond 20.30 uur weer thuis. 

De kosten zijn € 65,00 voor leden en € 79,00 voor niet leden.  

Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te gaan.                                                                 

Opgave bij Ans Huisken 0623743401 of Marian Veldhuis 

0622761833 
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Sam’s kledingactie 2023 op zaterdag 6 mei. 

Dit voorjaar organiseert Sam’s Kledeingactie  weer een inzamelactie,  

deze keer ten behoeve van betere zorg voor moeder en kind in  

Ethiopië. 

Met uw hulp kunnen we op deze manier heel veel mensen in nood  

ondersteunen. 

Op zaterdag 6 mei a.s. kunt u in Tilligte kleding en schoenen, die u  

niet meer draagt, maar waar iemand anders nog wel blij van wordt,  

inleveren bij de Simon & Judas kerk aan de Ootmarsumsestraat  138. 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens 

en dekbedden mogen helaas niet worden aangeboden. 

De kerk is open van 8.00 uur tot 11.00 uur 

 

Landelijke collecteweek Longfonds: 8 t/m 13 mei 2023 

 

               ’Voorkom astma bij kinderen.’   

Een longziekte heeft veel invloed op een kind, het gezin en de 

omgeving.  

Sporten, spelen of naar school gaan is voor andere kinderen logisch. 

Voor de vele kinderen met een longziekte is dat vaak niet het geval. 

'Wij willen dat geen enkel kind meer astma heeft. Daarom halen we 

tijdens de landelijke collecteweek zo veel mogelijk geld op om 

wetenschappelijk onderzoek naar astma te versnellen', zegt directeur 

Michael Rutgers van Longfonds.  

Ook bij u komt een collectant aan de deur. Kunnen we op uw steun 

rekenen? 
 

 

“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 
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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 

 

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 tevens om een kleine bijdrage worden verzocht.  
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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 
 

 

Koningsdag in Tilligte 

  

Het oranjecomité Tilligte organiseert op Koningsdag weer een aantal 

leuke activiteiten voor jong en oud. 

Zoals elk jaar vindt er een viering plaats in de kerk. Even later zal 

Amicitia voor de muzikale begeleiding zorgen tijdens het hijsen van 

de vlag bij de MFA. De festiviteiten rondom Koningsdag in Tilligte 

kunnen dan beginnen. Er wordt afgetrapt met een ochtendprogramma 

voor de jeugd  in de basisschoolleeftijd. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen 

onder begeleiding ook meedoen! Terwijl de jeugd lekker actief bezig 

is, zal er voor de ouderen een bingo worden georganiseerd in de 

MFA. Ook hier wordt natuurlijk lekker fanatiek aan meegedaan. 

Na de middag wordt er voor het hele dorp een fietssterrit 

georganiseerd.  

Het volledige programma van Koningsdag ziet er als volgt uit: 

08.30 uur,  viering in de kerk 

09.15 uur,  hijsen van de vlag o.l.v. Amicitia, MFA 

09.45 uur,  start programma jeugd in basisschoolleeftijd (en vanaf 3 

jaar onder begeleiding), MFA 

09.45 uur,  start Bingo ouderensoos, MFA 

13.00 uur,  start fietssterrit. U kunt zich opgeven en starten tussen 

13.00 en 14.00 uur bij Café Haamberg. 

De fietssterrit is ongeveer 20 km. en gaat over goed begaanbare 

wegen/fietspaden. 

We hopen op een grote deelname. 
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Duofiets  

Te huur bij Ine en Tonnie Pross 0541-221358/ 06-13888148 of   

inepross@hotmail.com  Kosten €7,50 per dagdeel  

 

“Wie goat gean met oe met”  

Voor begeleiding naar ziekenhuis of andere medische specialisten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  de coördinator 

Evert Oude Nijhuis. Telefoon: 06- 53695566. 

 

Parochiële Caritas Instelling 

Oost Nederland PCI Helpt 

Telefoon 06-22 68 98 67 

website: www.caritaslumenchristi.nl  

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi 
 
 
Weekend- en avonddiensten artsen 
Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren 

en op officiële feestdagen dient u te bellen met de Spoedpost Hengelo, 

tel:. 088-5551155. 
 
 
Bij overlijden 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 

221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-

26731655. 

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of 

u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer. 
 
 
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 geval van overlijden, tel. 221206 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). 

 

javascript:handleMailto('mailto:inepross@hotmail.com');return%20false;
http://www.caritaslumenchristi.nl/
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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 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 20.00u. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden 

telefonisch bereikbaar. 

 

Informatie over grafmonumenten 

Jan Pol tel. 0541-221411 
 
Praktische hulp nodig? 

Bel Kerkwerk; 06 – 12925413 

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 

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 12.00uur).  
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Colofon 

 
Pastoraal team 

Th. H.P. Munsterhuis  

Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp 

Tel; 06-53 16 35 63 

t.munsterhuis@lumenchristi.nl 

 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,  

Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum  

Tel; 06-57 64 52 45 

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 

 

I.A.P. Schraven, pastoraal werker  

Oldenzaalsestraat 775, 

7524 AD Lonneker 

Tel: 06-22924657 

i.schraven@lumenchristi.nl 

 

J.M. van den Bosch, pastoraal werker 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp  

Tel: 06 – 13 64 67 17  

j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

 

  

mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI : 

Openingstijden secretariaat: 

dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur – 11.30 uur 

tel. : 0541-35 35 51 

email  : secretariaat@lumenchristi.nl  

website:  www.lumenchristi.nlLOCATIE TILLIGTE 

Opening locatiesecretariaat:  

Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur 

Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur. 

 

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148  

Hans Olde Dubbelink en  

Jan ten Dam 06-29488097 of 221306 

Adres Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte 

 

Voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals  

het bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz: 

secretariaattilligte@hotmail.com 

tel. :  0541-221206 (b.g.g. 221403 of 221602) 

e-mail :  secretariaattilligte@hotmail.com 

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,= 

NL 13 RABO 0136 1077 96 t.n.v. Lumen Christi. 

Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte  

NL 30 RABO 0127 2019 20 

 

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte 

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 

11/12 mei 2023. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne 

vóór woensdag 3 mei a.s. Dit blad loopt van za. 13 mei t/m vr. 2 

juni 2023. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de 

kerk of mailen naar: redactie.parochienieuws@hetnet.nl 

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte, 

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206. 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:secretariaattilligte@hotmail.com
mailto:redactie.parochienieuws@hetnet.nl

