Activiteiten om al vast te noteren!
zo. 24-5: Een verstilde zondagavond met hemelse klanken
Op deze verstilde, zomerse zondagavond gaan we luisteren
naar hemelse klanken. Verschillende musici uit de regio
werken mee aan deze avond, waar ook poëzie en meditatieve
teksten te horen zullen zijn. De avond is de afsluiting van ons
6e seizoen van het Huis van Spiritualiteit – en zeker een
aanrader. Deze muzikale, spirituele beleving mag u niet
missen!
Wanneer: zondag 24 mei, 20.00 uur, € 12,50
Waar: locatie volgt nog
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zo. 21-6: Wandel de ochtend tegemoet – Vaderdag wandeling
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 schepping, luisteren we naar teksten en
gedichten. We proberen samen de zon te zien opkomen. We
sluiten af met een gezamenlijk ontbijt.
Wanneer: zondag 16 juni, 05.00 uur (in de ochtend), € 7,50
Waar: We starten bij de kerk in Lage (D), na afloop ontbijten
we in de pastorie van Ootmarsum. Naar Ootmarsum maken de
deelnemers gebruik van eigen vervoer.
28/29/30-8: Kunst in de Kerk
Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, nodigen wij u van harte
uit in de protestantse PKN-kerk in Ootmarsum een kijkje te
nemen. In de kerk tonen kunstenaars uit de omgeving hun
religieuze kunst. U bent van harte welkom!
Waar: PKN-Kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31, Ootmarsum
Let op: Dit is een activiteit van de PKN-Kerk te Ootmarsum

Nieuwe flyer verschijnt in het voorjaar van 2020
In het voorjaar van 2020 verschijnt de nieuw flyer voor het
kalenderjaar 2020. Daarin zijn dan ook de activiteiten vanaf
april 2020 opgenomen.

Opgave: bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551
Kosten: te voldoen bij aanvang van de activiteit (inclusief
koffie/thee), tenzij anders aangegeven. De activiteiten zijn op
verschillende locaties. Onderaan elke activiteit staat, wanneer
en waar de activiteit plaats vindt.
U bent altijd welkom, maar om teleurstellingen te voorkomen
vragen wij, of u zich voor alle activiteiten op wilt geven. Bij
een te gering aantal opgaves kan het namelijk zijn dat de
activiteit niet plaats vindt. Aanmelders krijgen in dat geval
persoonlijk bericht. Alle actuele informatie over de activiteit is
te vinden op de website www. lumenchristi.nl
zo. 22-9: ‘Lenny Kuhr: Het lied gaat door’
We openen het 6e seizoen van het Huis van Spiritualiteit met Lenny
Kuhr. Met haar concertprogramma ‘Het lied gaat door’ staat Lenny
Kuhr stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij wat nooit
voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor. De mens en de zanger
vergaan, maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat
ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen
leven en dus ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en
gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed
en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal
zijn. Samen met Mischa Kool op basgitaar laat zij de snaren en
stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te
vinden. De duizenden dingen vergaan. Maar het lied zal alle harten
doordringen. Ja altijd en eeuwig - dus laten we zingen.
Wanneer: zondag 22 september, 19.30 uur, € 12,50
Waar: PKN-kerk te Ootmarsum, Ganzenmarkt 31, Ootmarsum

do. 10-10: film ‘Brother Sun and Sister Moon’
Deze prachtige film over het leven van Franciscus van Assisi,
van de onlangs overleden regisseur Franco Zeffirelli, is een film
over de jonge jaren en ontwikkeling van Franciscus van Assisi.
Hij gaf zijn familierijkdommen op om één te zijn met de natuur
en een leven onafhankelijk van materieel bezit te leiden. Je zou
Franciscus de eerste ‘dropout’ van de geschiedenis kunnen
noemen. Op zoek naar een spirituele band met de wereld zei
hij zijn comfortabele leventje vaarwel. ‘Brother Sun and Sister
Moon’ is een bijzondere, betekenisvolle filmervaring rond de
793e sterfdag van de heilige. De film wordt ingeleid door Coen
Hamers.
Wanneer: donderdag 10 oktober, 19.30 uur, na de
‘transitus’viering in de kapel, € 7,50
Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee
30, Denekamp
do. 21-11: ‘Help, ik ben mantelzorger!’
Deze avond gaat over gevoelens waar veel mantelzorgers mee
worstelen. “Ik heb beloofd te gaan zorgen voor de ander, maar
kan ik dat eigenlijk wel waar maken? Hoe kan ik er voor waken,
dat ik niet afknap? Hoe kan ik de ander lief hebben als
mijzelf?” Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers
urgent en actueel. Rob Barenbrug, oud-huisarts in Ootmarsum
en Joke Westera, geestelijk verzorger, zullen vertellen over hun
eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze is
er gelegenheid tot het stellen van vragen. Is er voor de
zorgverlener en de hulpbehoevende nog ‘Brood om van te
leven’? De avond wordt ingeleid door Lianne Oortmann.
Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur, € 7,50
Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24, Ootmarsum
december: Vesperdiensten op zondag in de advent
in de kapel van de Zusters van Denekamp (tip!)
In de adventstijd bereiden christenen zich voor op het
kerstfeest, waarmee zij de geboorte van Jezus herdenken. 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. 1-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 8-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 15-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 22-12, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
Waar: Klooster Franciscanessen, Gravenallee 30, Denekamp
Let op: dit is een activiteit van de Zusters van Denekamp!
zo. 29-12: ‘Wandelen op de grens van oud en nieuw’
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij
teksten uit de bijbel, maar ook van ‘de Heiligen’ van onze tijd.
Het jaarthema ‘Brood om te delen, brood om van te leven’ zal
in de teksten doorklinken - Dit keer wandelen we in ‘de
Bergvennen’ bij Lattrop (ca. 7 km). Na de wandeling eten we
samen een broodmaaltijd in de pastorie van Ootmarsum.
Wanneer: zondag 29 december, 13.00 – (ca.) 18.00 uur, € 7,50
(inclusief broodmaaltijd), opgave gewenst i.v.m. broodmaaltijd
Waar: startpunt is de parkeerplaats bij de klootschietersbaan
in Lattrop, Frensdorferweg, ter hoogte van de Bergvennenweg.
Naar Ootmarsum maken de deelnemers gebruik van eigen
vervoer.

zo. 26-1: ‘Bobby Rootfeld en Sanna van Elst – workshop en
concert’
Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en
Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een
prachtig concert met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand
geven zij een workshop. Dit duo, bekend als ‘Duo NIHZ’, heeft
verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is
bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 15.00 uur is voor
kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog
kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook
mee aan het concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.
Wanneer: zondag 26 januari, 14.00 workshop – 15.30 uur concert
Waar: Nicolaaskerk (in de oude kerk), Nicolaasplein 1, Denekamp
za. 29-2: ‘Een hongerdoek maken – creatieve workshop’
Op zaterdag 29 februari, de 1e zaterdag van de 40-dagentijd,
maken we onder leiding van past. Maroesjka Sleegers en past.
Ingrid Schraven een hongerdoek. Iedere deelnemer maakt zijn of
haar hongerdoek individueel. Vervolgens worden de gemaakte
doeken tot Pasen geëxposeerd. Daarna kan iedereen zijn/haar
eigen doek meenemen.
Wanneer: zaterdag 29 februari, 9.00 -15.00 uur, € 25,00 (incl.
maaltijd)
Waar: Klooster Franciscanessen (Huize Elisabeth), Gravenallee 30,
Denekamp
maart en april: Vesperdiensten op zondag in de 40-dagentijd
in de kapel van de Zusters van Denekamp (tip!)
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. 1-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 8-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 15-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 22-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 29-3, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
zo. 5-4, vesperdienst om 16.30 uur in de Kloosterkapel
Waar: Klooster Franciscanessen, Gravenallee 30, Denekamp
Let op: dit is een activiteit van de Zusters van Denekamp!
za. 14-3: ‘De Stille Omgang in Amsterdam – gaat u ook mee?’
Zaterdag 14 maart gaan wij met een bus naar Amsterdam
vanwege 675 jaar Stille Omgang. De Stille Omgang van katholieken
door de straten van Amsterdam herinnert aan het Eucharistisch
Mirakel van Amsterdam. Tijdens deze nachtelijke bedetocht in
stilte gedenken katholieke gelovigen uit Amsterdam, NoordHolland en overige delen van Nederland het Eucharistisch wonder
en de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Heilige
Eucharistie. Dit jaar vindt de Stille Omgang plaats van 14 op 15
maart. Als u deelt wilt nemen, dient u vóór 1 maart €35,00 over te
maken op bankrekening NL 59 RABO 0140118888 ten name van
parochie Lumen Christi, ovv uw naam, opstapplaats en ‘Stille
Omgang’, óf u brengt dit bedrag langs op het parochie-secretariaat
in Denekamp.
Wanneer: zaterdag 14 maart, 14.00 vertrek vanaf de Meierij in
Ootmarsum, 14.30 uur vertrek vanaf het marktplein naast
schoenenwinkel Mensink in Denekamp, € 35,00

