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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 31 juli uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 30 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

Juli
19 - Kerkviering na lange tijd
25 - Boerenmarkt Losser

Augustus
1 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Na een korte periode van stilstand kunnen wij weer een stapje vooruit maken. 
Ondanks de Corona-situatie kunnen wij u melden dat de projectgroepen 
“Dorpsruimte” en “Greuner” niet stilgezeten hebben maar goede vorderingen 
hebben gemaakt.

De werkgroep Boeiend Beuningen gaat in september een werkavond beleggen 
waarvoor alle projectgroepen worden uitgenodigd. Tijdens deze werkavond wordt, 
net als voorheen, van iedere projectgroep gevraagd om de status van hun project 
te delen met de overige projectgroepen. Als voorbereiding op deze werkavond 
worden eind augustus de kartrekkers van alle projectgroepen uitgenodigd.

De werkgroep “Boeiend Beuningen” wenst u allen een prettige vakantie.   

BOEIEND BEUNINGEN
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Nu de coronaregels versoepelen kunnen er steeds meer activiteiten weer van 
start, zo ook de fietstochten onder leiding van een gids. Ga op pad met een 
ervaren gids die je onderweg voorziet van leuke weetjes en feiten. Uiteraard is 
een kop koffie met lekkers inbegrepen. 

De volgende fietstochten gaan weer van start: 
8 augustus: smokkelfietstocht – startpunt: camperplaats Skop’nboer Overdinkel 

De fietstochten vinden plaats bij een minimum aantal van 6 deelnemers. De 
kosten voor deelname zijn €6,50 en dat is inclusief de genoemde koffie met 
lekkers. De fietstochten starten om 10.30 uur en duren ongeveer 3 uur. 
Aanmelden voor deze fietstochten is verplicht. Dat kan bij Tourist info De Lutte 
- Losser: 0541-551160 of via info@visitdeluttelosser.nl

FIETSTOCHT O.L.V. ERVAREN GIDS
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Beste Dorpsgenoten,
Wij zijn zeer verheugd dat we het eerste zon op dak 
project via de postcoderoos kunnen aanbieden. We hebben tot op heden gewacht 
aangezien er nu meer duidelijkheid is van de overheid m.b.t. deze regeling.
Vanaf volgend jaar gaat de postcoderoos over in een subsidieregeling . Door nu 
te beginnen hebben we de keuze om op de oude wijze van de postcoderoos 
regeling verder te gaan of toch volgend jaar de keuze te maken om over te 
stappen op de subsidieregeling. Als we wachten tot volgend jaar dienen we eerst 
de subsidie aan te vragen voordat we kunnen starten, tevens is het bij subsidies 
altijd afwachten of je de subsidie krijgt toebedeeld.

Geïnteresseerden die zich opgeven of opgegeven hebben via onze site Greuner.
nl, krijgen de informatiebrochure toegestuurd. 
Als u zelf geen geschikt dak heeft of u vindt de panelen niet mooi op uw eigen 
dak, dan is dit een uitgelezen kans om toch te profiteren van 15 jaar lang een 
mooi rendement op uw spaargeld. Het geschatte rendement is +/- 10 % per 
jaar op basis van de huidige energiebelasting en vergoeding voor de geleverde 
zonnestroom. 

We hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan het verbeteren van ons eerste 
project. Zo hebben we met vrijwilligers uit Beuningen zelf de meterkast voor de 
aansluiting gereed gemaakt. Tevens hebben we samen met de dak eigenaar 
en de installateur meer zonnepanelen kunnen leggen en is het vermogen per 
zonnepaneel aanzienlijk verbeterd. De installatie zal +/- 64.000 kWh per jaar gaan 
produceren.
Dit resulteert in een scherpe prijs voor de panelen die we aanbieden. Ook kunnen 
we de aansluiting optimaal benutten waardoor we meer kWh per jaar kunnen 
opwekken met de installatie.

Mocht u zelf geen panelen van ons willen kopen dan kunt u ook lid worden van 
onze coöperatie. Als u energie afneemt van OM energie als Lid van Greuner krijgt 
u van ons jaarlijks uw lidmaatschapskosten terug en een kleine vergoeding. Zo 
sponsort u de deelnemers die investeren in zonnepanelen op andermans dak en 
krijgt u groene stroom uit eigen omgeving. U kunt via onze site meer informatie 
verkrijgen en wij zijn altijd bereid het toe te lichten mocht u nog vragen hebben.
Bent u geïnteresseerd schrijft u dan vrijblijvend in via greuner.nl, we passen hierbij 
'Wie het eerst komt, het eerst maalt' principe toe.

Namens bestuur van Greuner.
Tom Wagenvoort

GREUNER WÖRDT 'T NIG
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Jaimi van Essen (28 jaar)
Contactwethouder Beuningen
Portefeuilles: Handhaving, Duurzaamheid, Milieu, 
Vastgoed & Bezit, Onderwijshuisvesting, Openbare 
Werken, Inrichting Openbare Ruimte, Afval

Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik voor de 
gemeente Losser ben begonnen als wethouder. Een 
mooie taak in onze gemeente die vele dorpen rijk is. 
In die tijd heb ik ook Beuningen beter leren kennen. Als je me vraagt wat mij bij 
blijft over jullie dorp, dan zou ik zeggen dat de volgende woorden bij Beuningen 
passen: ‘niet afwachten maar aanpakken!’. Of het nu om een dorpshuis gaat, om 
de laatste ontwikkelingen die ik over boerderij Austi hoorde of om duurzaamheid; 
Beuningen pakt het zelf wel op. Veel inwoners hebben expertise, kennis of kunde 
die ze bereid zijn in te zetten voor een toekomstbestendige kern. Denk bijvoorbeeld 
aan jullie energiecoöperatie Greuner. Als gemeente moeten we op verschillende 
onderwerpen regelmatig een versnelling hoger schakelen om de ambities van 
Beuningen bij te benen. En dat mogen jullie ook van ons verwachten. 

Zelf kom ik uit (en woon ik in) een ander dorp van onze gemeente, namelijk in 
Losser. In een net opgeleverd nieuwbouwhuis op de Saller, samen met mijn 
vriendin Eva (25 jaar). Vanaf dit nieuwe adres naar Beuningen toerijden is 
absoluut geen straf. Via de Denekamperdijk, langs De Lutte, kom je uit op de 
Beuningerstraat. De dorpen die we in de gemeente Losser hebben, en zeker de 
kernen ‘boven het spoor’, liggen prachtig in het landschap. Nog zo’n aspect van 
Beuningen dat we samen moeten koesteren en versterken. 

Beuningen pakt niet alleen door, maar bakt ook door! Vorig jaar heb ik genoten 
van jullie dorpsfeest waar het bakken en de gezelligheid centraal stonden. Als 
jurylid kwam ik er eerder voor terug uit London waar ik een paar dagen vakantie 
had, en heb ik me aardig ‘vergrepen’ aan de baksels die jullie hebben gemaakt. 
Ik hoop dat er na coronatijd weer een nieuwe editie van jullie dorpsfeest komt. 
Maar daar twijfel ik niet aan, want een levendig dorp waar veel te beleven is, dat 
is volgens mij waar we allemaal naar streven. 

Jaimi van Essen

CONTACTWETHOUDER BEUNINGEN
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Onder deze naam staat Christoph Bernhard von Galen in onze geschiedenisboeken 
en leeft hij voort in de overlevering.
Wie was deze “Bommen Berend” en hoe kwam hij aan deze naam?
Christoph Bernhard von Galen was een telg uit een adellijk Westfaals geslacht. 
Hij werd geboren op 12 oktober 1606 op slot Bisping in Nordrhein-Westfalen. Na 
zijn priesteropleiding werd hij tot bisschop gewijd en in 1652 werd hij benoemd 
tot bisschop van Munster.  Daar was hij niet bij iedereen populair. De gezant van 
Munster in Holland verklaarde zelfs, dat hij de stad Munster liever aan de Turken 
of zelfs aan de duivel zou onderwerpen dan aan deze bisschop. Het verzet tegen 
Von Galen in Munster leidde er zelfs toe, dat hij uit de stad werd verjaagd, maar 
met steun van de Duitse keizer keerde hij (met veel geweld) in 1661 terug. Bij de 
belegering van Munster en ook bij andere gelegenheden maakte de bisschop 
gebruik van een nieuw soort brandbommen, hetgeen hem de bijnaam “Bommen 
Berend” opleverde. Voor de Nederlandse geschiedenis, een ook met name voor 
Twente, is hij van belang door zijn optreden tegen ons land. In 1648 werd na de 
80-jarige oorlog vrede gesloten en werd ons land onafhankelijk onder de naam 
Republiek der Verenigde Nederlanden. Die vrede was niet van lange duur want 
bisschop Von Galen eiste Borculo en omgeving op. Toen dat niet goedschiks 
lukte, trok hij vanuit Ochtrup langs de Ruhenbergerbeek ons land binnen met een 
leger van 30.000 man. Twente werd vlot onder de voet gelopen en overal gingen de 
soldaten van de bisschop zich te buiten aan diefstal, plundering en brandstichting. 
We moeten daarbij bedenken, dat zijn leger –net als andere legers in die tijd- 
bestond uit huursoldaten, die niet voor geweld terugdeinsden en alles namen wat 
ze hebben wilden. Zo moesten de inwoners van de marke Losser van december 
1665 tot april 1666 elke week  o.a. “40 rijksdaller en 35 stuiver,20 mudde en 7 spint 
haver en  2456 pond hooy“ leveren, uiteraard zonder betaling.   Door het brute 
optreden van zijn soldaten kreeg de bisschop de bijnaam “Beerndke de koodeef.”  
Doordat enkele soldaten brand stichtten, ging vrijwel heel het dorp Losser in 
vlammen op. Vandaar het gezegde: “Beerndke von Galen stak Losser in braand, 
jaag den schelm naor et Meunsterlaand.” Overigens werden de veroorzakers van 
de brand terechtgesteld, maar daar hadden de Lossernaren natuurlijk niets aan. 
Op zijn veldtocht liet de bisschop op verschillende plaatsen militare bezettingen 
achter, o.a. bij het erve  Welpelo in Overdinkel en tussen de erven Kershuis en 
Hamshorst aan de weg Losser – Oldenzaal. Tijdens de bezetting door Munsterse 
troepen zorgde de bisschop er voor, dat de oorspronkelijk katholieke kerken weer 
werden teruggegeven aan de katholieken en dat de uitoefening van de katholieke 
eredienst (die onder het calvinistische Nederlandse bestuur was verboden) werd 
toegestaan en bevorderd.  Na 7 maanden oorlog, die beide partijen eigenlijk niets 
opleverden, werd in 1666 in Kleef vrede gesloten. Niet voor lange duur, maar 
daarover een volgende keer wellicht meer.      

BOMMEN BEREND - HARRY BOOIJINK
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DORPSQUIZ BEUNINGEN GAAT DOOR!

De eerste helft van het jaar 2020 zit er alweer op. En het is nu al een raar maar 
bijzonder jaar. We hopen allemaal dat 2020 snel voorbij is en het nieuwe jaar weer 
gewoon net als andere jaren zal zijn. Maar aan de andere kant misschien leren we 
hier ook van. Dat geluk in kleine dingen zit. Ik heb teruggebladerd in mijn agenda 
om te kijken wat ik dit jaar al allemaal heb door moeten strepen. Een weekendje 
Malaga, etentjes, show van Armin van Buuren, een bruiloft van vrienden, vakantie 
naar Gran Canaria. Zo ongeveer alles waar je je op kunt verheugen gaat niet door. 
Is dat zo erg allemaal? Nee, eigenlijk niet. Grappig hoe snel je gewend raakt aan 
het doorstrepen in de agenda en nu juist sneller tevreden bent en alles veel meer 
waardeert. Ooit gaan we de feestjes en vakanties wel weer inhalen. 

Maar wat tegelijkertijd ook mooi is om te zien; overal worden creatieve en 
alternatieve oplossingen voor bedacht. Zo waren de online pubquiz en de bingo 
via Facebook een groot succes. Buitengewoon Beuningen is druk bezig met het 
bedenken van een goed alternatief, het is nog even afwachten of het dorpsfeest 
door zal gaan. Ook de organisatie van Herfstwandeling Beuningen is op zoek 
naar een leuke vervangende activiteit. Wij, als organisatie van de Dorpsquiz 
Beuningen zijn ook in vergadering gegaan. Eigenlijk waren we het er samen al 
heel snel over eens en hebben we dan ook een besluit genomen. De Dorpsquiz 
Beuningen 2020 gaat door!! We zullen uiteraard rekening moeten houden met de 
corona-maatregelen en het daarom op bepaalde punten wat anders aan gaan 
pakken dan vorig jaar. Dit zal geen problemen gaan opleveren en wij hopen dan 
ook op weer een grote opkomst. De quiz zelf zal natuurlijk ook helemaal anders 
zijn dan vorig jaar met veel leuke, gekke en soms lastige doe-opdrachten en 
vragen. Wij gaan ons best doen om er een topavond van te maken! Noteer vast in 
jullie agenda; Dorpsquiz Beuningen 24 oktober 2020. 

WENDY'S WEETJES
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Het begin van de parochie Beuningen was lastig. Er was onenigheid tussen de 
pastoors van Denekamp (past. Knuif) en De Lutte (past. Ruding) over de vraag, 
hoeveel parochianen beide zielenherders moesten afstaan aan de nieuwe 
parochie Beuningen. De ene pastoor beschuldigde de ander ervan, als een 
koekoek een ei te willen leggen in het nest van de ander.
Toen deze storm geluwd was, brak er onenigheid uit over de vraag, waar de 
kerk moest komen. Verschillende suggesties werden aangedragen en met vuur 
verdedigd: op de driesprong Beuningerstraat – Beverborgsweg, bij Scholten 
(Olberman), tegenover de school en bij Schellings. Toen men het tenslotte eens 
was over de plek tegenover de school en er al enig grondwerk was verricht, kwam 
de Gemeente Losser met een keihard veto i.v.m. te verwachten wateroverlast ter 
plaatse (er was toen nog geen Omleidingskanaal).  Tenslotte werd de huidige 
plaats gekozen.
In de periode van pastoor Russcher was het op een  winterse zondagmorgen 
spiegelglad. Toch waren er trouwe parochianen te voet naar de kerk gekomen 
voor de Zondagsmis. Toen ze bij de pastorie kwamen ging daar een raam 
open, het hoofd van de pastoor verscheen en bijna verwijtend zei hij:  “Zijn jullie 
helemaal gek geworden? Het is mij te glad, ik draag vandaag  geen Mis op!”  En 
het raam ging weer dicht…..
Tijdens het pastoraat van pastoor Van Burgsteden was er eens sprake van een 
strenge winter. Toe na het einde van de H. Mis de mensen de kerk uitliepen, wilde 
één van de koorleden naar goed gebruik zijn hand in de wijwaterbak achterin de 
kerk steken. Toen hij zag, dat er geen wijwater (meer) in zat, merkte hij droogjes 
op: “Zeet, de pestoar hef et water der nog wa oflaotn.”
In de jaren waarin Herman Dissel het Beuninger herenkoor dirigeerde, klonk 
tijdens een meerstemmige Mis de baspartij allesbehalve zuiver. Herman hoorde 
dat natuurlijk en probeerde met zijn stem de bassen weer in het gareel te krijgen. 
Met name één van die bassen zat er goed naast, en dat was goed te horen want 
hij had een harde, wat schelle stem. Toen Herman probeerde, vooral die ene bas 
te overstemmen, begon die man ook alsmaar harder te zingen. Toen de dirigent 
met het zweet nog op zijn voorhoofd na de Mis de kerk wilde verlaten, fluisterde 
diezelfde bas:  “Herman, ik har wa in de gaatn dat et nich good kleunk, mer ik heb 
die der duch mie oarig good deurhen hölpn.”  

Harry Booijink/Hennie Rolink. 

10 JAAR PAROCHIE LUMEN CHRISTI
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DIE GOEDE, OUDE TIJD

Op naar school, eerst een boterhammetje eten en dan de fiets uit de schuur 
tevoorschijn halen en gaan met die banaan. In de eerste jaren fietsten de moeders 
mee of zaten er nog wat bij moeders achterop de fiets. Later fietsten we met het 
Nijenhaerclubje zelfstandig naar school. Onderweg van en naar school haalden 
we allerlei capriolen uit, van gaan staan op de bagagedrager of zadel en dan weer 
op je zadel laten ploffen tot de benen over het stuur leggen. 

Tegenwoordig stuur je een appje om te zeggen dat je weggaat, maar dat kon 
vroeger niet. In een bepaalde periode hadden we hier toen wat anders voor bedacht 
om te weten of iemand al voorbij het kruispunt Nijenhaerweg/Paandersdijk is 
geweest. Als de sloten waren schoongemaakt en de bermen gemaaid, dan lagen 
er hoopjes maaisel langs de kant van de weg. Daar staken van die mooie, lange 
rietpluimen uit. Deze zetten we dan achter in de prullenbak op het kruispunt. 
Als er wat weg waren, wist je dat je niet meer hoefde te wachten. Als alles er 
nog stond, dan wachtten we daar op de rest. Bij het Mariakapelletje werden de 
rietpluimen dan weer in de prullenbak geplaatst, zodat we ze de terugweg weer 
mee konden nemen. Na de woensdag moesten we weer nieuwe rietpluimen 
zoeken, dan werden de prullenbakken geleegd! 

- Team Quiz ’t wel! (Dorpsquiz deelnemers 2019)
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19 juli zal in onze parochiekerk voor het eerst sinds midden maart weer een viering 
worden gehouden.  Het zal een eucharistieviering zijn. Pastoor Munsterhuis gaat 
voor en wordt geassisteerd door pastor Schraven. 
Wel zullen we aan bepaalde regels moeten voldoen. In dit dorpsblad  staan de  
pictogrammen die aangeven aan welke regels we ons moeten houden.
In de kerk worden stickers geplakt op de banken op de plekken waar mensen 
kunnen gaan zitten, zodat mensen anderhalve meter uit elkaar kunnen blijven. 
Leden van een gezin kunnen gewoon bij elkaar gaan zitten. Bij de ingang van de 
kerk zal een vrijwilliger staan  die de namen van de aanwezigen noteert.  
Let wel: U hoeft zich niet eerst aan te melden zoals eerst de bedoeling was.  
Bij de ingang van de kerk staat ontsmettingsmateriaal om de handen te 
ontsmetten. ( Velen van ons zijn dat al gewend bij winkels en andere gebouwen)
Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand. Ook het ter communie gaan is 
anders.  Bank voor bank met in acht neming van anderhalve meter afstand.  De 
pastoor staat achter een “spatscherm.”
Er staat weer ontsmettingsmiddel om uw handen te desinfecteren. 
Ook bij het uitgaan van de kerk geldt de anderhalve meter regel, dus verlaten we 
de kerk, bank voor bank, te beginnen achterin de kerk. 
Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we er samen een mooie viering 
van maken. 

VIERING 19 JULI

 

We mogen weer vieren! 

Veilig naar de kerk in Beuningen 

 U mag zich vooraf melden bij het secretariaat Beuningen. 
 Beuningen: bereikbaar woensdag van 09.00-10.00 uur.  
Tel: 0541-351339. 
 

Blijf thuis als u corona-verschijnselen heeft zoals koorts, 
hoesten en niezen 

 

Vrijwilligers zullen u vragen naar uw gezondheid. 

Uw naam wordt genoteerd bij binnenkomst. (Dit alles 
volgens de regels van het RIVM) 

 

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van de kerk 

 

Geen samenzang / u zingt niet mee 

 

Ontsmet uw handen voor de communiegang en volg de 
aanwijzingen van de vrijwilligers. 

Hebt u zich niet vooraf opgegeven voor de viering, dan 
kunt u alleen toegelaten worden indien er nog een 
plaats vrij is. 

Is er geen plaats meer vrij, probeer het dan de 
volgende keer nog eens! 
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Jaargebed
pastoor van Burgsteden, Marie Ensink op Reimer-Roesthuis, Lies Morsink-kuiper, 
Hendrika Zanderink-Visschedijk, ouders Oude Nijeweme-Sleiderink

Zondag 19 juli 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorgangers:  Pastoor Munsterhuis en pastor Schraven
Intenties:  Antoon Ensink op Reimer-Roesthuis, Gerard Morsink,
   Johan Sanderink, 
   Truus Bonnes-Grashof vd ouderenbond.

Jaargebed en intenties 26 juli:
Jaargebed:   Alwie Rikkink, Gerard Smellink
Intenties:   Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis, 
   Hendrik en Marie Engbers

Intentie 2 augustus:
Intentie:   Johan Sanderink

WEEKENDVIERINGEN / KERK TV

Lumen Christi is begonnen met de opstart van de kerkelijke vieringen in de 
locaties. Dit kan betekenen dat nog niet elk weekend in uw eigen parochiekerk 
een viering is. Mocht er geen viering zijn dan, worden de intenties van het 
weekend gelezen in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Deze viering kunt u elke 
zondagochtend volgen via kerk tv om 10.30 uur.
www.parochielumenchristi.nl 
Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om een 
kaarsje aan te steken.
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RESERVEREN VOOR VIERINGEN NIET MEER NODIG!

In het Protocol Vieringen, waarmee mensen eerder zijn geïnformeerd over de 
maatregelen in het kader van het kerkbezoek, staat onder andere dat men zich aan 
moet melden om een viering in de kerk bij te kunnen wonen. Inmiddels is door de 
overheid beslist dat reserveren niet meer verplicht is in geval van bijeenkomsten 
met minder dan honderd mensen. Dit betekent dat voor het bijwonen van de 
vieringen in de kerken van Lumen Christi niet meer hoeft te reserveren, omdat 
er (ook in de grote kerken) maximaal 100 plekken kunnen worden bezet door 
gelovigen op 1,5 meter afstand van elkaar. Wel zal bij binnenkomst naam en 
telefoonnummer genoteerd worden. Om het registreren vlot te laten verlopen 
is het handig dat men een klein briefje bij binnenkomst afgeeft met naam en 
telefoonnummer. Mochten er meer dan honderd mensen komen dan kan men 
het risico lopen niet toegelaten te worden. De ervaringen van de afgelopen tijd 
leert dat dit risico niet groot zal zijn bij de weekendvieringen. Lumen Christi heet 
de komende weekenden alle parochianen  hartelijk welkom om in hun eigen kerk 
weer mee te vieren.

OPLOSSING PUZZEL.

Parochie Lumen Christi  “10 jaar samen”
Het is al weer een tijdje geleden dat het magazine van de Parochie bij u bezorgd 
is. We hopen dat u het met veel plezier gelezen hebt.
Elke locatie heeft zich op een wel heel bijzondere manier gepresenteerd. Van 
meerdere kerken in de parochie kreeg u een kijkje binnen in de kerk. Wellicht is 
uw nieuwsgierigheid hiermee gewekt.
De meeste kerken zijn doorgaans geopend en is de Glossy voor u aanleiding om 
buiten uw eigen kerk ook eens een van de andere kerken te bezoeken om ook 
dáár kerkschatten te bewonderen of eventueel een moment van rust te nemen, 
een kaarsje op te steken en eens even na te denken over de beslommeringen van 
alle dag. 
Om u aan het werk te zetten was er ook een puzzel in de glossy opgenomen. 
Het was wel even goed opletten of alle woorden van de woordzoeker wel 
gebruikt waren. Desondanks mochten we vele goede oplossingen ontvangen. De 
oplossing  van de woordzoeker was: 
          “ LUMENCHRISTI TIEN JAAR SAMEN VIEREN” 
Uit die vele juiste inzendingen heeft pastoor Munsterhuis een winnaar getrokken .  

We feliciteren de heer B.Tyink uit Agelo van harte met het gewonnen geldbedrag.

De redactie: Anneke Eppink ,Gerdi Beuvink, Agnes Cornelissen en Henk Eertman.
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PASTORPRAAT

Het blijft spannend,
zo maar krijg je plotseling, een paar maanden  geleden, voor de tv te horen, alle 
kerken gaan ( voorlopig ) dicht; niet alleen de kerken,
maar ook het voetballen stopt, vergaderingen vervallen; alle scholieren moeten 
thuis blijven; het beste is : ‘niemand de deur uit ‘  en houdt onderling een afstand 
aan van anderhalve meter. Wat een wereld !  hoe durven ze !
Elke zondagmorgen gingen Dieny en ik, zo noemden we dat samen naar de 
kerk. Dat wil zeggen, om kwart voor tien kwam de brandende kaars op tafel 
en via de tv. vierden we de eucharistie plechtigheid mee. Je hoorde van veel 
mensen dat ze dat thuis ook zo deden. Je kon, als je een beetje geluk had ook 
de goed verzorgde internet viering volgen vanuit Denekamp om 9.00 uur
Aarzelend wordt nu weer geprobeerd om de weekend vieringen  te kunnen / 
mogen vieren in de kerk. Aarzelend !  U mag niet allemaal tegelijk komen, eerst 
per 100 gelovigen, achterin de kerk moet je je handen ontsmetten, je naam 
opgeven, de koster zegt waar je moet zitten, en het koor mag nog niet zingen.
Met grote  omzichtigheid ga je ter communie. Je voelt je een vreemde in je 
eigen kerk en dat is jammer. Pastores / parochies zijn gebonden. Zelfs soms 
zo dat het je afschrikt om naar de viering toe te gaan. En links en rechts hoor 
je mensen zeggen, hoelang gaat dat goed, hoeveel kerkgangers houden we 
straks over op die manier.
Of is een geloofsgemeenschap zo vitaal dat we de stap – terug ook  durven 
zetten. Even over dit moeilijk vreemde punt heenstappen van het nu, in de 
wetenschap  dat we op weg zijn naar de viering waarin we ons weer helemaal 
thuis voelen.
Kijk naar elkaar om, horen we overal zeggen. Het geldt met name ook voor 
onze geloofsgemeenschap. Kom. Het is de Heer zelf die ons uitnodigt
Allemaal tot ziens,

Henk Jacobs
De Lutte
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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

DOOPVIERING.

Hopelijk kunnen wij vanaf september weer starten met de doopvieringen in onze 
geloofsgemeenschap.
Om z.s.m. data te kunnen plannen, zouden wij graag willen weten wie er zijn/haar 
dochter/zoon wil laten dopen.
Wilt u uw kind laten dopen, dan mag u mailen naar Lisa oudenijeweme1@hotmail.
com, of contact opnemen met Christel, graag voor 15augustus.
Wij hopen eind augustus de planning rond te kunnen hebben. 

Vriendelijke groeten Christel Geers en Lisa Oude Nijeweme 
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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


