KЀЀRKTIED
Nieuws van de
H.H. Simon en Judas – Tilligte
parochie Lumen Christi
Jaargang 40 nr. 4
week 14-3-2020
t/m 3-4-2020

Lente
Eindelijk worden de dagen langer.
Eindelijk krijgt de zon meer kans
dan de regen en de kou.
Eindelijk toont de natuur nieuw leven.
Eindelijk fluiten de vogels hun liefdeslied.
Eindelijk dragen de mensen
weer kleurige kleren.
O God, laat mij genieten
van het voorjaar, van de lente.
Geef ook mij nieuw leven,
Nieuwe moed en frisse vreugde.
Laat de zon van uw liefde
schijnen in mijn hart.
Dan zullen allen zien
dat U voor zwakken en armen
een liefdevolle God bent.
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Gebeds/eucharistievieringen
Week zaterdag 14 maart t/m vrijdag 20 maart 2020.
Za. 14 maart

19.30 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor T. Munsterhuis
Lector Jan Arends
Geen koor

Week zaterdag 21 maart t/m vrijdag 27 maart 2020
Zo. 22 maart 9.00 uur Communieviering
Voorganger Marja Hartman
Lectrice Riet Kottink
M.m.v. Bel Canto
Achter in de kerk is er de mogelijkheid om etenswaren
in te leveren voor de Voedselinzamelingsactie.
Week zaterdag 28 maart t/m vrijdag 3 april 2020
Za. 28 maart 19.30 uur Communieviering/Boeteviering
Voorganger Diaken J. Kerkhof Jonkman
Lector Jan Pol
m.m.v. Bel Canto
Het kruis gaat rond tijdens deze viering.
Vr. 3 april
9.00 uur Vrijdagviering
Voorganger past.werker I. Schraven
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken
In Terra Nova.
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GEBEDSINTENTIES
week zaterdag 14 maart t/m vrijdag 20 maart 2020
Jgd. Overl. ouders Arendsen-Beernink;
Jgd Lies Gerwers-Kuipers en Johan Gerwers;
Jgd. Marietje Mollink-v.d. Aa;
Jgd. Marco Peters;
Jan Hesselink; Bertus Groeneveld; Ouders Beijerink-Meijners.
week zaterdag 21 maart t/m vrijdag 27 maart 2020
Jgd. Truus Brunninkhuis en Hendrik;
Jgd. Benno Borggreve;
Jgd. Marietje Koehorst-Huy en Johan;
Ouders Kienhuis-Benerink; Jan en Marietje Goosink;
Gerard Mensink; Marietje Schulte; Gerard en Gerardje Borggreve;
Jan en Truus Busscher-Veldscholten; Bernard Meijners;
Gerard Arends; Sanny Haamberg-Kamphuis.
week zaterdag 28 maart t/m vrijdag 3 april 2020
Jgd. Ouders Busscher-Borgerink/Meinders;
Jgd. Anna Beijerink en Jan;
Jgd. Jan Veldhuis;
Gerard Groeneveld; Marietje Mollink v.d. Aa;
Jan Grondman nms de noabers; Tonnie Lansink.
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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 de € 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

In Memoriam
Op vrijdag 21 februari is op 82 jarige leeftijd overleden Marietje
Arends-Schlepers. Voor haar is gebeden op donderdag 27 februari en
ze is gecremeerd op vrijdag 28 februari. Wij wensen de familie
Arends veel sterkte toe.
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Doopdata 2020
za. 25 april 18.00 uur door José v.d. Bosch
voorbereiding 19 mrt.
zo. 14 juni 10.30 uur door Ingrid Schraven,
voorbereiding 14 mei.
Collecte
De 2 collectes ( 23-2 en 26-2) voor Pater Haamberg
hebben in totaal € 316,85 opgebracht.
Hartelijk dank voor de bijdrage.

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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Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen
Christi
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd,
het Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze
parochie, op weg naar Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis,
dat symbool staat voor ons christelijk geloof en met name voor het
lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen gedragen. Met dit
Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus Christus,
maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die
onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op
bijzondere wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in
de wereld. Wij hopen dat velen van u in deze Veertigdagentijd even
ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en lijdende mens. De
rondgang van het Kruis is begonnen op zondag 1 maart in De Lutte en
eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.
Het pastoraal team Lumen Christi
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 . Bij voorbaat dank voor uw inzet.
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er
mededeling worden gedaan in de weekendvieringen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar, zat. 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.
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DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN
Ouderensoos
18 maart Bingo bij Café Haamberg.
1 april uitwisseling met Rossum, in Rossum.
Vertrek om 13.45 uur vanaf Terra Nova.
4 april wordt er een bevrijdingsfeest gevierd zet deze datum vast in
uw agenda. De organisatie is er druk mee bezig. Er komt een
tentoonstelling en een film over de bevrijding van o.a. Tilligte.
De soos is ook van harte welkom.
Open eettafel
18 maart Open Eettafel 12.00 uur
Terra Nova. We kunnen wel er paar extra eters gebruiken !!!!
DE EERSTE KEER IS HET GRATIS.
Wel even bellen i.v.m. aantal maaltijden.
Tel. 221358 of 221255.
KVO
Op woensdag 25 maart staat er een gezellige creatieve avond op het
programma. Onder leiding van Marjan Veldhuis en Ria Visser gaan
we iets leuks maken. Graag een schaar meenemen.
20.00 uur bij MFA
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Beste Tilligtenaren
Spek de kas van onze deelnemende verenigingen; Ti -Volley Tilligte,
KVO Tilligte, Oranje Comité, Dorpsfeest Tilligte en Twents Oldtimer
Festival.
Jumbo Kuipers verdeelt € 15.000,- onder de verschillende
verenigingen in Denekamp en omliggende plaatsen.
Klanten van Jumbo Kuipers Denekamp ontvangen bij besteding van
€ 10,00 een waardepunt (in de vorm van een voucher). Iedere voucher
heeft een unieke code. De voucher kan gescand worden bij de speciale
“Spek de kas zuil‟ in de Jumbo winkel in Denekamp. Na het scannen
kan het waardepunt gedoneerd worden op een van de deelnemende
verenigingen uit Tilligte; Twents Oldtimer Festival, Oranje Comité,
KVO Tilligte Dorpsfeest Tilligte of Ti-Volley Tilligte.
De actie loopt van 9 maart tot en met 3 mei 2020.
Dus hoe meer vouchers er gedoneerd worden op één van de
bovengenoemde verenigingen uit Tilligte hoe hoger het bedrag dat we
kunnen binnen halen voor ons dorp.
Mocht U niet weten hoe het werkt of het lukt U niet, dan willen we ze
graag voor U verzilveren. Neem ze mee en deponeer ze in één van de
verzamelbussen die staan in het MFA en café Haamberg. Wij zullen
ze dan bij Jumbo scannen ten gunste van bovengenoemde
verenigingen.
Als vast dank voor de bereidwilligheid.
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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
Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren deze lunchbijeenkomst
en heten u van harte welkom.
Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op
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
Sociaal werkers Mantelzorg
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Collecteweek ReumaNederland van start
In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek
van ReumaNederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur
verwachten. Ondanks de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer
dan 2 miljoen Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op
hun dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland onderzoek
naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen
met reuma mee kunnen doen in de maatschappij.
Opbrengst collecte Hersenstichting
Deze heeft een bedrag opgeleverd van € 403,69.
Met dank aan alle collectanten en gulle gevers.
Collecte Fonds Gehandicaptensport.
In de week van 29 maart t/m 4 april 2020 wordt de nationale collecte
voor het Fonds Gehandicaptensport gehouden onder het motto
“Sta ook als 1 team achter de sporters met een handicap”.
In die week zullen jeugdspelers van DTC‟07 collecteren in Tilligte
voor de gehandicapte sporters. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met
een handicap. Zij willen ook graag sporten maar daarvoor zijn extra
voorzieningen nodig in de vorm van aangepast sportmateriaal,
sportaccommodaties of speciale begeleiding. Dat kost geld , veel geld.
Het Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor
gehandicapten zodat zij zich fysiek en mentaal sterker voelen en beter
met hun dagelijkse barrières om kunnen gaan. Als U vindt dat
iedereen met een handicap moet kunnen sporten, laat onze jongens als
ze bij U aanbellen, niet met een lege collectebus vertrekken.
Namens Bestuur DTC‟07
Gerard Frons
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Oudijzeractie AMICITIA
Op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april a.s. halen leden en vrijwilligers
van de muziekvereniging het oud-ijzer, andere metalen en accu‟s in
Tilligte op. A.u.b. geen verfpotten, tonnen of vaten met teer-, vet- en
olieresten meegeven. De bewoners in de bebouwde kom van Tilligte
wordt vriendelijk verzocht de oude metalen die ze kwijt willen, aan de
straat te zetten. Deze worden dan op zaterdagmorgen 4 april
opgehaald. U mag ook zelf het oud ijzer naar loonbedrijf Postel
brengen. Contactpersonen van deze actie zijn:
Bennie Leeferink, tel.nr. 06 209 047 63 of
Paul Groeneveld, tel.nr. 06 105 606 76.

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.
AGENDA
Wo. 18 mrt.
Wo. 25 mrt.
Wo. 25 mrt.
Wo. 1 april

14.00 uur Ouderensoos bij Haamberg
14.00 uur spellenmiddag bij MFA
20.00 uur KVO bij MFA
13.45 uur Ouderensoos verzamelen bij MFA
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Parochiële Caritas Instelling
Oost Nederland PCI Helpt
Telefoon 06-22 68 98 67
website: www.caritaslumenchristi.nl
Email: l.ros@lumenchristi.nl
of: voorzitter@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 0626731655.
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).
Ziekenzalving – ziekenzegening
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u
contact opnemen met het secretariaat van de parochie 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- 57940901. Dit nummer is niet
voor het melden van uitvaarten.
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Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea:
Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190
of een bloemist naar eigen keuze.
Informatie over grafmonumenten
Jan Pol tel. 0541-221411
Praktische hulp nodig?
Bel Kerkwerk; 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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 de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35
35 51.
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Colofon
Pastoraal team
Th. H.P. Munsterhuis
Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp
06-53 16 35 63
t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
06-57645245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, pastoraal werker
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal
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
J.A.M. te Lintelo, jongerenwerker
Hofkamp 231, 7582 GS Losser
06-30 95 86 89
ans.telintelo@lumenchristi.nl

15

Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI :
Openingstijden secretariaat:
maandag t/m vrijdag 09.00 – 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.
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 221359 )
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 2/3
april. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne vóór
woensdag 25 maart. a.s. Dit blad loopt van za. 4 april t/m vr. 24
april 2020. 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.
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