
                                                                                                                     
ma. 9-4: glas fusing workshop ‘God schijnt door alles heen’ 
In haar atelier maken we o.l.v. van Ellen Kleine Schaars een glazen 
kruis, engel, hart of een andere realiseerbare vorm. De creatie 
versmelt in de oven tot een nieuwe vorm. Voorafgaand aan de 
workshop is er uitleg over kleuren in de bijbel en hun betekenis. 
Soort activiteit: creatieve avond met glas  
Wanneer: maandag 9 april, 19.00 uur  
Waar: Pastoor Bloemenstraat 6, 7651 CD Tubbergen 
Kosten: € 25,00 (inclusief koffie / thee) 
Aanmelden verplicht, maximaal 12 deelnemers 
 
wo. 16-5: ’Job uit Vroomshoop’ 
Niel Brinkhuis, een grote kerel die in zijn jeugd veel verdriet en 
onmacht gevoeld heeft. Die problemen loste hij toen met zijn 
vuisten op, daardoor kwam hij uiteindelijk zelfs achter de tralies 
terecht. Zijn geloof heeft hem van bajesklant tot strijder voor God 
gemaakt. Nu coacht hij jongeren, vertelt ze hoe ze met 
groepsdruk om kunnen gaan en eigen keuzes kunnen maken.  
Soort activiteit: lezing en gesprek  
Waar en wanneer: Franciscushuis, woensdag 16 mei, 19.00 uur  
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee) 
 
za. 12 mei: bezoek de ‘Katholikentag’ in Münster 
O.l.v. de pastores Kerkhof Jonkman en Schraven gaan we op reis 
naar de vredesstad Münster en bezoeken de ‘Katholikentag’, die 
in 2018 in Münster gehouden wordt, daar waar 370 jaar geleden 
na 80 jaar oorlog vrede gesticht werd. Tijdens deze dag bruist 
Münster! Ga je mee? Op de terugweg gaan we samen eten. 
Wanneer: zaterdag 12 mei (vertrektijd volgt nog) 
Waar: Denekamp – Münster (BRD) (met de bus, vol = vol)  
Kosten: € 35,00 (inclusief bustocht + afsluitende maaltijd, wel zelf 
voor een lunchpakket zorgen), opgave voor 30 april 
 
zo. 17-6: Wandel de ochtend tegemoet! 
Velen van ons hebben een liefde voor alles wat groeit en bloeit. 
De natuur is een plek om op adem te komen, een plek om de zon 
te voelen, het water aan de planten te geven en de wind door 
onze haren te laten waaien… We wandelen deze morgen door het 
Arboretum ‘Poort Bulten’ in de Lutte, staan stil bij het ontwaken 
van de schepping en sluiten af met een broodmaaltijd.  
Soort activiteit: wandeling 
Wanneer: zondag 17 juni, 05.00 uur (in de ochtend!) 
Waar: ‘Poort Bulten’, Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte 
Kosten: € 7,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt) 
 
zo. 24 -6: theatervoorstelling  ‘Hier dooft niets’ 
Nederland barst van de bijzondere locaties, van kloostertuinen tot 
kerken en burchten. Juist op deze plekken speelt het 
kleinkunstgezelschap ‘De Andersons’ het programma ‘Hier Dooft 
Niets’: een hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert, 
waarmee de makers ten strijde trekken tegen de onverschilligheid 
en een liefdevolle oproep doen tot verwondering. De Andersons 
proberen om uw hart te veroveren en u opnieuw te bezielen. 
Soort activiteit: spirituele, muzikale beleving… 
Wanneer: zondag 24 juni, 20.00 uur  
Waar: R.K. kerk Ootmarsum 
Kosten: € 10,00 (inclusief koffie/thee) 
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Opgave bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551 
Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth of 
Franciscushuis), Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp – tenzij 
anders aangegeven 
Kosten: te voldoen bij aanvang van de activiteit 
 

do. 7-9: mgr. Herman Woorts - ‘Spiritualiteit van Maria in de 
beeldende kunst en in de muziek’  
Herman Woorts, kunsthistoricus en hulpbisschop van het aartsbisdom 
Utrecht, opent dit seizoen met een lezing over “Maria in de beeldende 
kunst en muziek”. Welke spiritualiteit kunnen we in de kunst en de 
muziek ontdekken rondom de persoon van Maria? Het koor Viventi uit 
Tilligte o.l.v. Monique Linderhof zal de avond muzikaal omlijsten. 
Soort activiteit: opening, lezing en muziek 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 7 september, 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie of thee) 
 
ma. 11-9: Zelf iconen schilderen  
Jos Bentert van het St. Jozef Iconenatelier uit Noord Deurningen gaat 
met ieder van ons een icoon schilderen. Schilderstalent is niet nodig!  
Soort activiteit: zelf iconen schilderen (10 tot 12 bijeenkomsten) 
Wanneer: op de maandagmiddagen 
Waar: parochiecentrum te Noord Deurningen 
Kosten: € 175,00 (inclusief materiaal) – beperkt aantal plekken 
 
za. 7-10: wandel de kerk uit  
De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de kerk in 
Saasveld een wandeling van ca. 10 km. Na een inleiding gaan we op 
weg door het kerkenbos, langs het Molenven en de molen van 
Saasveld. Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht 
alle aandacht.  
Wanneer: 7 oktober 9.30 uur 
Waar: parochiekerk Saasveld 
Kosten: geen 
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za. 14-10:  Do-in Yoga 
Leontien Leferink zal ons meenemen uit de hectiek van alledag 
voor een natuurlijke ontspanning. Ze zal proberen ons rust te laten 
vinden en thuis te laten komen in ons lichaam.                                                
Soort activiteit: Do-In Yoga                                                                
Waar en wanneer: Franciscushuis, 14 oktober, 10.00-12.00 uur                                                                                    
Kosten: € 10,00 (inclusief koffie / thee)                                                                                                           
maximaal 20 deelnemers 

di. 31-10: college tour: in gesprek met pater Fons Eppink 
Pater Fons Eppink gaat met ons in gesprek over missiewerk en 
Nederland als missieland. Na lang in Afrika gewerkt te hebben 
voor de paters van Mill Hill is hij nu neergestreken in Oosterbeek. 
Is zijn missie volbracht… of er is er toch nog werk aan de winkel? 
Soort activiteit: inleiding en discussie avond o.l.v. Ton Huttenhuis. 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 31 oktober 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief  koffie / thee) 
 
do. 16-11: film avond + inleiding ‘Heaven is for real’  
De vierjarige Colton Burpo moet met spoed aan zijn blindedarm 
worden geopereerd. Later vertelt Colton, dat hij tijdens de 
operatie in de hemel is geweest. Hij sprak onder meer met 
Johannes de Doper, Jezus en overleden familieleden. Zijn vader 
begint hem steeds meer te geloven als Colton over de overleden 
familieleden vertelt. Pastor Ingrid Schraven leidt deze avond. 
Soort activiteit: film met gesprek o.l.v. pastor Ingrid Schraven 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 16 november, 19.00 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee) 
 
wo. 29-11: God in de kring van de goden 
Emeritus studentenpastor, Jan de Jongh, pleit in zijn  boek “God in 
de kring van de Goden” voor een theologie, waarin de ervaring 
van mensen een centrale plek krijgt. In de gangbare theologie is er 
weinig ruimte voor grote levensvragen, waar mensen mee te 
maken krijgen. Het tragische lot, zoals het verlies van een kind, 
heeft nauwelijks een plek. In zijn boek gaat hij hierop in.  
Soort activiteit: lezing 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 29 november, 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee ) 
 
wo. 13-12: symbolisch bloemschikken rond de advent  
Hanneke Wassink en Ria Westerhof zullen deze avond samen met 
u vormgeven. Onder hun leiding maakt u een symbolisch 
Adventsbloemstuk.  Houdt u ook van bloemen en bent u graag 
creatief bezig?  Dan is dit wellicht iets voor u?  
Soort activiteit: symbolisch bloemstuk maken  
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 13 december, 19.30 uur 
Kosten: € 15,00 (inclusief koffie / thee, bloemen en materialen) 
Maximaal 16 deelnemers, opgave verplicht 
 
vrij 29-12: ‘Wandelen op de grens van oud en nieuw’ 
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij teksten 
rondom de schepping en de zorg om de aarde. Dit keer wandelen 
we in de Mander Streu rond de Galgenberg in Vasse. 
Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer) 
Wanneer: 29 december, 13.30 – (ca.) 18.00 uur 
Waar: exacte locatie volgt bij opgave  
Kosten: € 7,00 (inclusief gezamenlijke broodmaaltijd) 
Opgave gewenst, i.v.m. broodmaaltijd 
 

         za. 20-1: ‘Breek er eens uit’ 
Straffen vroeger en nu. Hoe verloopt een strafproces? Een cel – een 
hotel? O.l.v. Ans te Lintelo en Leo Ros brengen jongeren samen een 
bezoek aan het gevangenismuseum in Veenhuizen.  
De doelgroep is 12-16 jarigen. Wil je mee? Meld je dan aan. 
Wanneer: zaterdag 20 januari (hele dag), vertrektijd volgt bij opgave 
Waar: gevangenismuseum in Veenhuizen (vertrek vanaf Denekamp) 
Kosten: € 5,00 (wel zelf een lunchpakket meenemen) 
Aanmelden verplicht 
 
wo. 24 -1: ‘500 jaar Luther’  
Prof. dr. Herman J. Selderhuis gaat met ons in gesprek over 500 jaar 
Reformatie en wat ons dat gebracht heeft als christenen. Met name 
de oecumenische kant zal deze avond belicht worden. Wat verbindt 
ons christenen, christenen van de Lutherse kerk en katholieken met 
elkaar? Wat kunnen we leren van Luther, ook nu 500 jaar later? 
Soort activiteit: lezing en eventueel discussie avond 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 24 januari, 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief  koffie / thee) 
 
za. 3 -2: Pelgrimage ‘de Kroezeboom’ 
Bij de Kroezeboom starten we onze tocht, ieder met zijn eigen 
intentie. Er wordt onder begeleiding in stilte gewandeld. Dit helpt om 
in contact te komen met jouw vraag/thema. Daarna lunchen we en 
gaan we verder met een creatieve verwerking van jouw thema. Dit 
kan door te schilderen, te tekenen, dichten, boetseren …  
Soort activiteit: pelgrimstocht, lunch en creatieve verwerking 
Waar: bij de Kroezeboom, Lansinksweg in Fleringen, en 
middagprogramma in ’t Alding, Oldenzaalseweg 74, Tubbergen 
Wanneer: 3 februari van 9.30 uur - 16.30 uur (max. 12 deelnemers) 
Kosten: € 85,00, opgave verplicht en voor 27-1 
 
di. 20-2: ‘Laudato Si’ 
Roland Putman (OFM) zal met ons in gesprek gaan over de encycliek 
‘Laudato Si’ in relatie tot het thema barmhartigheid. Paus Franciscus 
heeft deze encycliek geschreven, om ons te vertellen, hoe belangrijk 
het is bewust om te gaan met de aarde en de armen. De 40-dagentijd 
is bij uitstek geschikt om hier bij stil te staan. 
Soort activiteit: lezing en eventueel discussie avond 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 20 februari, 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief  koffie / thee) 
 
do. 8-3 maart: de laatste levensfase 
Dokter Loman (zorggroep St. Maarten) en pastor Kerkhof Jonkman 
zullen deze avond vertellen over de laatste levensfase. In de zorg voor 
onze naasten komen we in deze levensfase veel complexe 
beslismomenten tegen. Belangrijk daarbij is, dat niet alles wat kan, 
ook werkelijk hoeft. Maar hoe geef je daar vorm aan? Ton Huttenhuis 
leidt de avond.  
Soort activiteit: lezing en gelegenheid voor het stellen van vragen 
Waar en wanneer: Huize Elisabeth, 8 maart, 19.30 uur 
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee) 
 
zo. 11-3: ‘Zingend door de dag’ voor kinderen van groep 3-8 
o.l.v. Milou Pasveer gaan we een dag zingen en dansen. We gaan in 
deze ene dag een mini voorstelling maken. We studeren liederen in, 
spelen toneel en maken onze eigen uitvoering.  
Waar en wanneer: Franciscushuis, 11 maart van 10.30-15.30 uur, en 
om 15.00 uur voorstelling in de kapel (van het Franciscushuis) voor de 
ouders en andere belangstellenden 
Kosten: € 5,00 (inclusief lunch) 
 

 


