vr.12-4: de “Johannes Passion” (inleiding, maaltijd en concert)
Dhr. G. Kommers (oud docent muziektheorie aan de UvA) geeft een
inleiding over dit meesterwerk van J.S. Bach. Daarna zullen we samen een
eenvoudige maaltijd nuttigen en dan vertrekken we naar de Plechelmus
Basiliek in Oldenzaal, al waar om 20.00 uur de Johannes Passion begint.
Wanneer: vrijdag 12 april, Huize Elisabeth, 15.00 uur, aansluitend op eigen
vervoer naar Oldenzaal, opgave verplicht voor 1 december (max. 20
deelnemers), €50,00 (de plek in de basiliek is een zichtplek).
wo. 8-5: college tour met “de Hipste non van Nederland”
Holkje van der Veer is dominicanes, agoge, theologe en auteur van
‘Verlangen als antwoord’ en ‘Veerkracht’. In 1996 is ze ingetreden als
dominicanes. Holkje heeft een kwetsbare gezondheid en doet geen
betaalde arbeid meer, maar stil zitten kan ze niet. Ze is een gelukkig mens
en wellicht de hipste non van Nederland! De college tour wordt geleid
door Lianne Oortmann en Karel Tijhuis.
Wanneer: woensdag 8 mei, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
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wo. 15-5: Engelen
Engelen zijn boodschappers van God. Ze zijn om ons heen en wij hoeven
alleen oog voor hen te krijgen. Raymond Niemeijer vertelt over deze
werkers tussen hemel en aarde. Vervolgens zal hij met ons mediteren.
Wanneer: woensdag 15 mei, Kloosterkapel Denekamp, 20.00 uur, € 7,50
do. 23-5 Samen uit de bijbel lezen ‘Het verhaal van de H. Geest’
Onder leiding van pastoor Casper Pikkemaat lezen we een tekst over de
Heilige Geest. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met
elkaar over praten.
Wanneer: donderdag 23 mei, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
ma. 27-5: film ‘The railway man’
Een Britse legerofficier wordt tijdens de Tweede wereldoorlog gevangen
genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene overleeft hij de
ontberingen ternauwernood. Decennia later ontdekt hij dat de
verantwoordelijke voor zijn vreselijke behandeling nog leeft en hij besluit
hem te confronteren. Een film over oorlog, menselijkheid en vergeving.
We kijken de film o.l.v. pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann.
Wanneer: maandag 27 mei, Huize Elisabeth, 19.00 uur, € 7,50
zo. 2-6: Kisi musical “Paulus”
In deze musical brengen kinderen en jongeren het verhaal van de apostel
Paulus op de planken. Paulus maakt enorm veel mee. Zo wordt hij blind.
En hij heeft er alles voor over om het verhaal van Jezus aan de mensen te
vertellen. Kom dit meemaken! Als je wilt deelnemen, bel dan met het
parochiesecretariaat.
Wanneer: zondag 2 juni, workshop 11.00 uur, uitvoering 14.00 uur
Waar: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA Denekamp, € 5,00
zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet!
We wandelen rond de kortste nacht en de langste dag de ochtend
tegemoet. O.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij het ontwaken van de
schlepping, luisteren we naar teksten, liederen en gedichten. We sluiten af
met een gezamenlijk ontbijt.
Wanneer: zondag 16 juni, 05.00 uur (in de ochtend), vertrekpunt is
bovenop de Kuiperberg in Ootmarsum, € 7,50
zo. 23-6: theatervoorstelling ‘Hier dooft niets’
Op een mooie locatie zoals een kloostertuin of een kerk speelt het
kleinkunstgezelschap ‘De Andersons’ het programma ‘Hier Dooft Niets’. In
dit geval is de stilte van de R.K. kerk van Ootmarsum het decor. Het is een
hartstochtelijk en humoristisch theaterconcert, waarmee zij ten strijde
trekken tegen de onverschilligheid en een liefdevolle oproep doen tot
verwondering. Ze proberen harten te veroveren en opnieuw te bezielen!
Wanneer: zondag 23 juni, R.K. kerk Ootmarsum, 20.00 uur, € 12,50
23/24/25-8: Kunst in de Kerk
Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, nodigen wij u van harte uit in de
protestantse kerk in Ootmarsum een kijkje te nemen. Kunstenaars uit de
omgeving tonen hun religieuze kunst in de protestantse kerk te
Ootmarsum. U betaalt geen entree en bent toch van harte welkom!

Opgave bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551
Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth of de Kloosterkapel),
Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp – tenzij anders aangegeven
Kosten: te voldoen bij aanvang van de activiteit (inclusief koffie/thee)
wo. 19-9: “Sprekend verleden; actueler dan ooit!’
m.m.v. Vivace en het themakoor Lattrop o.l.v. Dennis Oude Nijeweme.
Misstanden onder de kerkelijke leiding en in de samenleving waren in de
middeleeuwen aanleiding voor het ontstaan van een hervormingsbeweging.
Sporen daarvan zijn ook nu nog in Twente terug te vinden. Welke boodschap
kan die beweging hebben voor onze tijd? Mink de Vries, jongerenwerker en
initiator Postmoderne Devotie beweging vertelt ons hierover.
Wanneer: woensdag 19 september, Kloosterkapel, 19.30 uur, € 7,50
za. 6-10: Poppenkast theater ‘Franciscus’
Broeder Alex speelt de poppentheater voorstelling over Franciscus. Het is een
voorstelling voor jong en oud. Franciscus maakt veel mee en maakt bijzondere
keuzes. Komt dat zien en verwondert u!
Wanneer: zaterdag 6 oktober, 15.00 uur, St. Nicolaaskerk te Denekamp (vrije
gift na afloop)
za. 13-10: wandel de kerk uit
De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de protestantse
kerk te Ootmarsum een wandeling van ca. 12 km. Vanzelfsprekend krijgt het
meditatieve karakter van de tocht alle aandacht. Thema is dit keer ‘Loslaten’
Wanneer: zaterdag 13 oktober, protestantse kerk Ootmarsum, 9.30 uur, (na
afloop vrije gift). Opgave gewenst i.v.m. koffie en thee onderweg.
di. 23-10: orgaan donatie vanuit gelovig perspectief
Prof. dr. Herwi Rikhof vertelt deze avond over “orgaan donatie”, vanuit gelovig
perspectief. Kunnen we in de bijbel antwoorden vinden op dit hedendaagse
dilemma. Wat is goed om te doen? En wanneer doe je het goed?
Wanneer: dinsdag 23 oktober, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
ma. 5-11: glas fusing workshop “God schijnt door alles heen”
In haar atelier maken we o.l.v. van Ellen Kleine Schaars een glazen engel of ster.
De creatie versmelt in de oven tot een nieuwe vorm. Ook is er uitleg over
kleuren in de bijbel en hun betekenis.
Wanneer: maandag 5 november, 19.00 uur, Pastoor Bloemenstraat 6,
Tubbergen, € 25,00, aanmelden verplicht (maximaal 12 deelnemers)

wo. 14-11: film ‘Another year’
Therapeute Gerri en haar man Tom zijn gezond en gelukkig getrouwd. Aan
mensen die minder gelukkig zijn bieden ze een luisterend oor en warme
huiselijkheid, maar hun hulp en vriendschap kent ook grenzen. Een film
over de grenzen van naastenliefde. We kijken de film o.l.v. pastor Ingrid
Schraven en Lianne Oortmann.
Wanneer: woensdag 14 november, Huize Elisabeth, 19.00 uur, € 7,50
wo. 28-11: Symbolisch bloemschikken rond ‘Advent’
Na een inleiding over symbolisch bloemschikken zullen we een eigen
adventskrans of adventsbloemstuk maken. In deze tijd van verwachting, op
weg naar kerst, maken we een symbolisch bloemstuk. Dit doen we o.l.v.
Jouke Eringa, Hans van Duijn en Hanneke Wassink.
Wanneer: woensdag 28 november, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 17,50
(u dient zelf een schaal/krans o.i.d. mee te nemen)
Vesperdiensten op zondagmiddagen in de advent
In de adventstijd bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, en
herdenken de geboorte van Jezus. Ter voorbereiding op Kerstmis nodigen
de Zusters van Denekamp u uit, om aan speciale vesperdiensten deel te
nemen, waarbij psalmen gezongen worden en er een overweging is.
zo. 2-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 9-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 16-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 23-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
do. 27-12: ‘Wandelen op de grens van oud en nieuw’
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij teksten uit het
boek ‘Psalmen’. Dit keer wandelen we in de Vasserheide, op het
Vassergrafveld en rondom de Roezeberg. Startpunt is de kruising
Onzoelweg / Lädderken, tussen Ootmarsum en Tubbergen (ca. 7 km.).
Wanneer: donderdag 27 december, 13.00 – (ca.) 18.00 uur, € 7,50
(inclusief broodmaaltijd), opgave gewenst
za. 5-1: Sterren kijken – en waar ben JIJ?
Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren. Hoe
staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat
weten we over de ster van Betlehem. De drie Koningen volgden immers de
ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen voor jong en oud. O.l.v.
Hans van der Hulst en met m.m.v. de sterrenwacht gaan we sterren kijken
en ons bezig houden met deze vragen! De activiteit is bedoeld voor
kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).
Wanneer: zaterdag 5 januari 15.00-18.00 uur, COSMOS sterrenwacht
Lattrop, € 5,00 per deelnemer
di. 15-1: Spelen met het Bijbelverhaal “Vissers op het water”
Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Johannes 21; 1-13)
stellen we het thema ‘Water en Vuur’ centraal. Waar sta je zelf in dit
verhaal? Wat bemoedigt je en wat stoot je af. Ds. Annerie Snier en pastor
Ingrid Schraven gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.
Wanneer: dinsdag 15 januari, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
do. 17-1: ‘Pelgrims in het land van geloven of niet’
Pastor Wil Boerkamp O. Carm zal met ons in gesprek gaan over jongeren
als pelgrims in het land van geloven of niet. Er zijn veel alleen zoekende
jongeren en ook veel zwervende en zwevende zoekers. Primaire levende
ervaring van God is het zuiverste onderricht. Het ontbreekt ons echter nog
aan inoefenen. Beschouwend en bidden bij het leven. Hoe doe je dat?
Wanneer: donderdag 17 januari, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50

za. 2-2: Maria schilderen of beeldhouwen
Onder leiding van Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink, gaan we een
beeld van Maria schilderen of beeldhouwen.
Wanneer: zaterdag 2 februari, Huize Elisabeth, 9.00-17.00 uur, € 25,00
(inclusief materiaal en maaltijd), opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding
van ‘Schilderen’ of ‘Beeldhouwen’ (i.v.m. materialen)
ma. 4-2: Maria Lichtmis viering met Blasius zegen
Inmiddels is de Maria Lichtmis viering een traditie binnen de R.K.
geloofsgemeenschap van Ootmarsum.
Wanneer: maandag 4 februari, Kloosterkapel ‘Maria Ad Fontes’ (Oostwal 24,
Ootmarsum), 19.00 uur.
wo. 6-2: Samen uit de bijbel lezen: ‘Maria een vrouw van alle tijden’
O.l.v. pastor Jan Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel.
We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten. We
lezen het Bijbelverhaal ‘Maria krijgt bezoek van de Engel’.
Wanneer: woensdag 6 februari , Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
za. 9-2: Mariapassie
Een muzikaal theater waarin hedendaagse popmuziek en het leven van Maria
met elkaar in verband gebracht. Maria: wie was deze veel bezongen en
aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In de voorstelling wordt door
verschillende personen de andere kant van Maria getoond. Wat is haar
betekenis en overeenkomst met de vrouwen en mannen in onze tijd?
Wanneer: zaterdag 9 februari, R.K. kerk in Ootmarsum, 20.00 uur, € 12,50
(€ 10,00 in de voorverkoop via het secretariaat van Lumen Christi)
di. 12-2: Spelen met het Bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Genesis 37; 18-35) stellen
we het thema ‘Haat en Liefde’ centraal. Waar sta je zelf in dit verhaal? Wat
bemoedigt je en wat stoot je af. Ds. Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven
gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.
Wanneer: dinsdag 12 februari, Huize Elisabeth, 19.30 uur, € 7,50
Vesperdiensten op zondagmiddagen in de 40-dagentijd
Ter voorbereiding op het Paasfeest nodigen de Zusters van Denekamp u uit om
bezinning vorm te geven. Tijdens deze bijeenkomsten staat de kleur paars
centraal, de kleur van boete en inkeer. In deze bijzondere vesperdiensten
worden psalmen gezongen en is er een overweging.
zo. 10-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 17-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 24-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 31-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 7-4, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 14-4, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
di. 12-3: Spelen met het Bijbelverhaal “Naomi en Ruth”
Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Ruth 1; 7-18) stellen we
het thema ‘Vasthouden en Loslaten’ centraal. Waar sta je zelf in dit verhaal?
Wat bemoedigt je en wat stoot je af. Ds. Annerie Snier en pastor Ingrid
Schraven gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.
Wanneer: dinsdag 12 maart, Huize Elisabeth, 19.30 uur
za. 23-3: Wandel de kerk uit
De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmuskerk
in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema is ‘Verwondering’.
Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.
Wanneer: zaterdag 23 maart, parochiekerk van Deurningen, 9.30 uur, gratis (na
afloop vrije gift). Opgave gewenst i.v.m. koffie en thee onderweg.

2 t/m 9 februari: MARIA WEEK / Maria “Passion”
Maria schilderen of beeldhouwen
Maria Lichtmis viering met Blasius zegen
Lezen uit de bijbel: “Maria een vrouw van alle
tijden”
Maria Passie

zo. 7-4: Maak je eigen paaskaars
Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen o.l.v. Ans te Lintelo en Olga
ter Haar een gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’,
dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie
manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te bereiden.
Waanneer: zondag 7 april, Huize Elisabeth, 14.30 uur, € 5,00 p.p.
(gezin € 10,00) (kaarsen en overige materialen zijn aanwezig)

