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Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
 www.sterrebos.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

Hier kan uw advertentie komen 
te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 9 juli uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 9 juli
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
 www.sterrebos.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

Juni
27 - Oud papier

Juli
4 - Streekmarkt Twente

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN 
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR: 

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Beste mensen,

Helaas moeten we jullie mededelen dat het gala aankomende November niet 
door kan gaan.
Met betrekking tot de coronamaatregelen hebben we hiertoe besloten.
We hopen dat deze vervelende tijd snel voorbij is en hopelijk kunnen we volgend 
jaar November de boel weer op vrolijken met een geweldig gala.
Blijf gezond en blijf lachen!!!!

Groeten de galacommissie!!!

GALA BEUNINGEN
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Vakantie in eigen regio

Ook in deze editie weer een aantal leuke tips om vakantie in eigen regio te vieren. 
Uiteraard coronaproof, fijne vakantie!

Huifkartocht omgeving Beuningen
Er is zo veel te beleven in onze eigen regio dat we bijna het aanbod in ons eigen 
dorpje gaan vergeten. Wel eens gedacht aan een prachtige huifkartocht met 
een groepje of met eigen gezin? Dat kan bij Twents Huifkarverhuurbedrijf in 
Beuningen! Het is ook mogelijk om er zelf op uit te trekken met paard en huifkar. 
Je krijgt van tevoren instructies en er wordt geoefend. Vervolgens zijn er mooie 
routes uitgestippeld in de omgeving van Beuningen en Denekamp. Een hele 
bijzondere belevenis! 
> Kampbrugweg 1, Beuningen  

Midgetgolf bij Florilympha 
Een rondje midgetgolf is leuk voor jong en oud. Bij Florilympha is de midgetgolfbaan 
‘s avonds zelfs verlicht! De baan ligt direct naast het terras, dus ga tussendoor of 
naderhand lekker zitten voor een verkoelend drankje.
> Lutterzandweg 16-1, De Lutte 

Streekmarkt Twente  
In Beuningen zijn een heleboel 
streekproducten te vinden. 
Het is hartstikke leuk om 
boerderijwinkels langs te gaan in 
de regio maar wat ook een goed 
idee is, is om eens een bezoek 
te brengen aan de streekmarkt 
Twente. Het lekkerste fruit, 
smaakvolle boerenkaas en nog 
veel meer pure, ambachtelijk 
gemaakte producten rechtstreeks 
van de boer. De streekmarkt 
wordt iedere eerste zaterdag 
van de maand gehouden, in het 
centrum van Delden rond de oude 
Blasiuskerk bij de Marktstraat. 
De eerstvolgende markt is op 
zaterdag 4 juli. 

WENDYS WEETJES
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Voetgolf / boerengolf spelen  
In het landschapspark van De Bergboer in De Lutte is het mogelijk om voetgolf en 
/ of boerengolf te spelen. Sportief maar ook ontspanning midden in de natuur! Bij 
een groep vanaf 10 personen is het ook mogelijk om een bolderkar te reserveren 
gevuld met hapjes en drankjes. 
> Bentheimerstraat 84, De Lutte 

Fietstocht langs Twentse spreuken 
Vorig jaar is de gemeente Losser gestart met het plaatsen van Twentse spreuken 
en gezegdes op de mooiste plekjes in de gemeente. Er komen in totaal 52 paaltjes 
met de spreuken bij picknickplekken. Tevens is het de bedoeling dat er een nog 
een fietsroute komt langs de Twentse spreuken. Je kunt nu alvast zelf op zoek 
gaan en ontdekken hoe mooi de Twentse taal toch eigenlijk is! 

Het was een spectaculaire avond, de eerste live bingo van de KPJ Beuningen! 
Op zaterdag 13 juni heeft de KPJ een bingo avond georganiseerd voor het hele 
dorp. Iedereen kreeg bij de laatste editie van ´t Klokhoes een gratis bingo boekje 
waarmee je kon meespelen bij de bingo. Daarnaast was er de mogelijkheid 
om extra bingokaarten te kopen, en dat werd dan ook massaal gedaan. 
Ook waren de bingo tafels bij het Sterrebos binnen no-time gereserveerd.  
 
Vanuit hartje Beuningen, eveneens bij het Sterrebos, werd de bingo uitgezonden 
via Facebook.  Het duurde niet lang, voordat de eerste bingo gevallen was. 
Shoggy, welbekend onder de Beuningers, ging er vandoor met een overheerlijk 
drie-gangen menu. De prijzen werden diezelfde avond nog rond gebracht, en 
zo konden de winnaars diezelfde avond nog genieten van de gewonnen prijs.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor het meespelen en de leuke reacties die we 
daags erna mochten ontvangen. Het was een gezellige avond en eentje die we 
ons nog lang zullen herinneren!

LIVE BINGO KPJ BEUNINGEN
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Intenties 28 juni:  
Truus Heerink

Jaargebed 4 juli:
Trui Steunebrink-vd Ham
Intenties:
Johan Sanderink, Bernard Steunebrink

Jaargebed 11 juli:
Hendrik Engbers
Intenties:
Marie Engbers

PAROCHIEBESTUUR

Onlangs heeft het parochiebestuur van Lumen Christi het verzoek gekregen van 
Ans te Lintelo om haar arbeidscontract, als coördinator jongerenactiviteiten, te 
beëindigen. Ans geeft aan nog eenmaal een andere uitdaging aan te willen gaan 
in haar loopbaan. Als parochiebestuur vinden wij het jammer dat Ans vertrekt 
maar respecteren haar keuze. Wij willen Ans oprecht heel hartelijk bedanken 
voor haar inzet en enthousiasme voor het jongerenpastoraat binnen de parochie 
Lumen Christi.

Met vriendelijke groet,
Alex Boons
Secretaris Parochie Lumen Christi
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NIEUWE UITDAGING

Met veel plezier heb ik een periode van zes jaar in Denekamp en omgeving 
gewerkt voor jongeren. In 2014 vroeg pastor Niek Nijhuis namens de locatieraad 
van de H. Nicolaaskerk of ik in Denekamp een jongerenpastoraat wilde opstarten. 
Hij had ook vier jongvolwassenen gevonden die wilden meedenken. We hadden 
meteen een klik en zijn van start gegaan met nog twee ouders van tieners erbij. 
Een leuke periode van vier jaar waarin we samen de groep JOIN US opbouwden 
door mooie dingen voor hen en met hen te organiseren.
Hoogtepunten in die jaren waren ongetwijfeld ‘de overnachting in de kerk’, het 
casino, de Amsterdam tour: de wereldbelevenis in1 dag, het zwarte Pieten voor 
de ouderen, het kniepertjes bakken en de bbq aan het einde van elk schooljaar. 
En steeds ging het ergens over. 
De laatste twee jaar heb ik deze 10 uur per week verdeeld over de hele parochie 
Lumen Christi. Kennisgemaakt met groepen als 4YOUth, Strong2gether en de 
jongerenbegeleiders van De Mare in Noord Deurningen. Het is niet gelukt om 
een groepje op te starten in De Lutte en Ootmarsum. Het is fijn dat de parochie 
heeft uitgesproken dat jongeren ertoe doen. Zij zijn de toekomst en ik hoop dan 
ook dat het werk op een of andere manier wordt voortgezet, nu ik weg ga per 1 
september. Uit de grond van mijn hart bedank ik het bestuur en het pastoraal 
team voor het vertrouwen en iedereen waarop ik nooit vergeefs een beroep deed! 
Ik neem een nieuwe uitdaging aan in de parochies van Enschede en Haaksbergen. 
Ik wens alle begeleiders van jongeren, alle jongeren en iedereen veel wijsheid en 
inspiratie bij het moeilijke maar boeiende werk voor de jongeren bij de kerk.

Ans te Lintelo.
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LUMEN CHRISTI GAAT WEER VIEREN

De kerkdeuren van de kerken in Lumen Christi gaan, na maandenlang voor 
publieke vieringen gesloten te zijn geweest vanwege de coronapandemie, op 1 
juli weer open voor de gelovigen om de vieringen bij te kunnen wonen. Dat vraagt 
nogal wat aanpassingen van kerken en gelovigen door de maatregelen die door 
de overheid en de bisdommen in onderling overleg zijn vastgesteld vanwege de 
anderhalve meter regel en de hygiëne die van ieder gevraagd wordt. Daarvoor is 
een uitgebreid protocol vastgesteld dat u in deze bijlage aantreft. Uitgangspunt is 
dat u veilig in de kerk de viering kunt bijwonen. In elke locatie wordt een coördinator 
aangewezen, die zorg draagt voor de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften. 
In principe geeft u zich vooraf telefonisch op bij het secretariaat van de kerk waar 
u de viering wilt bijwonen. Indien u spontaan naar de kerk komt kunt u bij de 
kerkdeur vragen of er nog plaats voor u is. Dit alles vraagt enige aanpassing, 
maar wij hopen dat dit voor u geen belemmering zal zijn om de viering bij te 
wonen, tenslotte gaat het om uw eigen veiligheid en gezondheid. Deelname aan 
de vieringen doet u trouwens wel op eigen risico. Alle vieringen zijn (voorlopig) 
Eucharistievieringen of gebedsvieringen.

Het parochiebestuur en het pastoraal team willen voorzichtig opstarten en alle 
maatregelen goed inpassen. Daarom vieren we in de maand juni alleen met 
parochianen die uitgenodigd zijn voor de vieringen. Vanaf 1 juli kunt u zichzelf 
aanmelden voor de viering. Er mogen maximaal 100 personen bij een viering 
aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de kerk zal dit plaatselijk minder 
kunnen zijn. In de kerk zult u plaats moeten nemen op de plekken die u worden 
aangewezen. Echtparen of gezinnen kunnen vanzelfsprekend naast elkaar zitten. 
Koorzang is voorlopig verboden en u wordt verzocht niet mee te zingen met de 
cantor/voorzanger die de dienst ondersteunt met zang. 

Lumen Christi heeft besloten om niet enkel te vieren in het Eucharistisch Centrum 
in Denekamp, maar meteen ook de overige locaties in een vastgesteld rooster 
mee te nemen. Dit rooster treft u ook in deze speciale uitgave aan. Concreet 
betekent dit dat in Denekamp op elke zondag een Eucharistieviering is en in de 
overige locaties 1 keer per drie weken. In de weekenden waarop in de locaties geen 
viering is gepland, kan men in overleg met het pastoraal team een gebedsviering 
houden. Het pastoraal team laat dit over aan de wens van de locatie. De ene week 
kan een pastoraal werker voorgaan, de andere keer een parochieel voorganger. 

Vieringen door de week vinden voorlopig uitsluitend plaats in Denekamp op 
woensdagochtend om 10.00 uur. Dit schema blijft van kracht gedurende de 
maanden juli en augustus. Vanaf 1 september kunnen er weer wijzigingen plaats 
vinden in de maatregelen en beperkingen. Tot die tijd houden we ons aan het 
huidige protocol.
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Het parochiebestuur en pastoraal team hopen dat u begrip kunt opbrengen voor 
deze beperkende  maatregelen en vertrouwen op een goede herstart van de 
vieringen en een hartelijk weerzien van elkaar. 
Parochiebestuur en Pastoraal team Lumen Christi

PROTOCOL BIJWONEN LITURGIEVIERING AARTSBISDOM 

UTRECHT

Algemeen
Van u wordt gevraagd alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel: 
handen reinigen bij binnenkomst en verlaten van de kerk, hoesten en niezen in 
de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes- en gezondheid strikt na te leven. 
In de kerk volgt u de aanwijzingen van vrijwillige coördinator op en volgt u de 
aangegeven looproute. Wanneer u deelneemt aan de viering doet u dat op eigen 
risico. 
 
RESERVEREN 
U moet zich vooraf telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de kerk 
waar u de viering wilt bezoeken. U kunt zich voor meerdere vieringen in die kerk 
aanmelden. Bij aanmelding wordt uw naam, adres en telefoonnummer op een 
lijst genoteerd. Ook wordt u gevraagd of u coronaklachten heeft, zoals koorts, 
hoesten, benauwdheid en niezen. Bij deze klachten dient u thuis te blijven. 

HYGIËNE 
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de 
aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. 
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt. 

DIENST VAN HET WOORD 
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet 
aangeraakt.  

HET ALTAAR 
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader. 
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. 
• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere 
gaven moet vermeden worden. 

COLLECTE 
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus of mandje op een tafel bij 
de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app. 
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H. COMMUNIE UITREIKING 
•U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. 
•U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen. De communie 
wordt uitgereikt middels een speciaal hoestscherm.
•Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op 
anderhalve meter afstand. 
•Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ 
meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht 
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek. 

NA AFLOOP 
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende 
maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij 
de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING 
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de 
viering. 

SACRAMENTEN

DOOPSEL 
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld. 
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden 
(nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de 
andere riten in de kerk (inclusief de zalving).  

VORMSEL 
• Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.

EERSTE COMMUNIE 
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld. 

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN 
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen. 

UITVAART 
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming 
van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het 
kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand. De uitvaarten zijn 
gebedsvieringen.
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ROOSTER VIERINGEN JULI 2020

4/5 juli: 
18.00 uur: De Lutte, pastoor Munsterhuis/pastor Schraven
09.00 uur: Ootmarsum, pastoor Munsterhuis/ diaken Kerkhof Jonkman 
10.30 uur: Denekamp, pastoor Munsterhuis

11/12 juli: 
18.00 uur: Lattrop, pastoor Munsterhuis/ diaken Kerkhof Jonkman
09.00 uur: Noord-Deurningen pastoor Munsterhuis/ pastor van den Bosch
10.30 uur: Denekamp, pastoor Munsterhuis

18/19 juli: 
19.30 uur: Tilligte, pastoor Munsterhuis/pastor van den Bosch
09.00 uur: Beuningen, pastoor Munsterhuis/pastor Schraven
10.30 uur: Denekamp, pastoor Munsterhuis

25/26 juli: 
18.00 uur: Ootmarsum, pastoor Munsterhuis/diaken Kerkhof Jonkman
09.00 uur: De Lutte, pastoor Munsterhuis
10.30 uur: Denekamp, pastoor Munsterhuis

VERGADERINGEN 
•  Bij vergaderingen in de diverse parochiecentra moeten de anderhalve meterregel 
en hygiëne maatregelen in acht worden genomen. 

KOREN
Koren mogen niet binnen repeteren.
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WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE  DENEKAMP

T. 0541 35 14 58

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

• Straatwerk & verhuur • Graafwerk zaamheden 
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen: 

gebroken puin, vulzand,  metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

LOONWERK

GRONDVERZET

TRANSPORT

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

CONTACT PAROCHIE
Opening parochiesecretariaat: 
woensdag:    09.00 - 10.00 uur
Adres:   Beuningerstraat 75
  7588 RG, Beuningen
Tel.:  0541 - 35 13 39
Bank:   NL 47 RABO 011 07 01 429 

• Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,   
ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of  
via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur. 

• Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
• Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator 
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar  

06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van 
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551

www.lumenchristi.nl

Locatieraad
Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

ltendam@hetnet.nl
Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 

whobbelink@hetnet.nl

OPGAVE (UITSLUITEND TELEFONISCH) VOOR DEELNAME 

AAN DE VIERING BIJ HET SECRETARIAAT VAN DE KERK DIE 

U WILT BEZOEKEN!

Denekamp: 0541-351332 ma. 9.00-11.30 en vrij. 9.00-11.30 uur
Ootmarsum: 0541-292991 ma., woe., do., vrij. 9.00-11.00 uur
De Lutte: 0541-551203  woe. 9.00-10.30 en 19.30-20.30 uur, 
    vrij. 09.00-10.30 uur
Beuningen: 0541-351339 woe. 9.00-10.00 uur
Noord Deurningen: 0541-351498 woe. 9.30-11.30 uur, di. 19.00-20.00 uur
Tilligte: 0541-221206  ma. 18.00-19.00 uur
Lattrop: 0541-229201  ma. 9.00-10.00 uur, do. 18.30-19.30 uur
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WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE  DENEKAMP

T. 0541 35 14 58

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

• Straatwerk & verhuur • Graafwerk zaamheden 
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen: 

gebroken puin, vulzand,  metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

LOONWERK

GRONDVERZET

TRANSPORT

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl
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Jan ter Steege

Oldenzaalsestraat 40A 
7591 GM Denekamp

Tel: 0541-356355

Goed eten, daar houden wij van!

A: 
E: 
T:
W: 

Denekamperstraat 42
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen

Wij denken graag met u mee!

Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24


