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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 28 mei uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 28 mei
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

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

EEN MODERN SPROOKJE

Mei
21 - Hemelvaart
23  - Oud papier
31 - Eerste pinksterdag

Juni
1 - Tweede pinksterdag

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Er was eens, in een land heel ver hier vandaan……Zo beginnen de meeste 
sprookjes. Dit sprookje (als je het zo mag noemen)  vond kort geleden plaats hier 
in Beuningen en het is echt gebeurd. Ergens moest een karwei verricht worden, 
dat voor de betrokkene een pittige klus zou worden. Nadat een naober al had 
geholpen bij de voorbereidingen werd het materiaal bij huis gebracht, maar 
het moest nog verplaatst worden. En dat betekende: zwaar werk. Onverwacht 
verscheen een naober achter de betreffende woning en vroeg aan de verbaasde 
bewoner: “Woar wos et gerei hemm’n?” Ze waren met zijn drieën gekomen en 
gingen aan het werk. Na enige tijd vlot doorwerken was het karwei geklaard.  “Wat 
ducht die, kan ’t der zo  bie deur?” Het zag er keurig netjes uit en de bewoner was 
heel blij. Ook blij met het feit, dat er nog steeds mensen zijn, ook in onze buurt, 
die zoiets doen. Wat een voorrecht in zo’n gemeenschap te wonen!  Sprookjes 
bestaan dus toch nog!

een dankbare Beuninger

KALENDER
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Ontzettend blij met financiële bijdrage Rabobank Coöperatiefonds
Dit betekent: Extra coronapagina’s in het ‘t Klokhoes!

Met veel plezier maken drie twintigers en vier dames iedere drie weken een 
Dorpsblad. Hierin valt van alles te lezen over bijv. de dorpse activiteiten, columns 
(geschreven door columnisten en verzameld tijdens de Dorpsquiz van 2019), 
mooie foto’s, sponsoren en natuurlijk het Parochieblad dat er in geïntegreerd 
is.  Het Dorpsblad Beuningen is een prachtig en machtig medium om 350 
gezinnen in Beuningen en in het buitengebied van Beuningen te bereiken.  Dankzij 
de vrijwilligers die ‘t Klokhoes rondbrengen valt deze iedere drie weken op de 
deurmat.  

Helaas is de inhoud minder interessant geworden vanwege de coronacrisis . 
Er komen berichten over activiteiten die niet gaan plaatsvinden en geannuleerd 
worden en er zijn berichten over activiteiten die niet hebben plaatsgevonden. Dat 
is echt geen opbeurend nieuws.

Daarom is het plan ontstaan om de komende tijd extra coronapagina’s in het 
Dorpsblad Beuningen ‘t Klokhoes te plaatsen. Met een kleurplaat, puzzels, vragen, 
weetjes, foto’s, prijsvraag en meer
- Puzzels voor jong en oud
- Leuke vragen en Wendy’s weetjes over het dorp Beuningen en omgeving
- Lieve gedichten
- Mooie foto’s van de omgeving zodat de mensen die binnen zitten niks missen 
en op de hoogte gehouden worden van de prachtige natuurverschijnselen
- en meer….  

De eerste  QUARANTAINE EDITIE is uitgegeven. Dankzij de financiële bijdrage 
van de Rabobank coöperatiefonds van € 1.250,- wordt het de redactie mogelijk 
gemaakt om via het Dorpsblad Beuningen het komende jaar de mensen op 
de hoogte te houden van nieuws, activiteiten en actualiteiten uit Beuningen en 
omgeving maar ook meer vermaak te bieden.  Dank u  wel!

Redactie ‘t Klokhoes

STEUN COÖPERATIEFONDS

I.V.M. DE HUIDIGE MAATREGELEN GAAT HET JAARLIJKSE 

VOETBAL- EN VOLLEYBAL TOERNOOI IN JUNI NIET DOOR
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BERENJACHT

Op berenjacht in Beuningen! 

Door heel Nederland verschenen er beren voor ramen, dat moet in Beuningen 
toch ook willen?!
En ja hoor, binnen een paar dagen stond ook Beuningen vol met beren. 
Bij jong en oud, wat een saamhorigheid, geweldig!
Het idee achter de beren is om kinderen in beweging te houden, met inachtneming 
van de covid-19 RIVM regels natuurlijk, in hun eigen dorp. 
Kinderen, met ouders, aftekenlijst in de hand, op jacht! En heb je alle beren 
gespot? Dan kun je zelfs een heus berenjacht diploma krijgen! 
Wij hebben er 28 gespot, groot, klein, met zonnebril, roze, bruin, wit, en gevlekt. 
We hebben veel plezier gehad. 
En hopelijk met ons nog vele andere kinderen (en ouders).

Lisa Oude Nijeweme 
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STOM!

Heb jij dat ook wel eens? Dat je echt van alles stom vindt? Je overal aan ergert? 
Nou ik wel! Man wat stom! Maar oh wat lekker om soms even alles er uit te 
gooien! Dat kan hier. Dit is STOM! Ik ben benieuwd naar jouw stomme lijst. Stuur 
maar door! dorpsbladbeuningen@gmail.com

MAYKE (18), GUUSJE (17), FAMKE (16) EN ANNE (18)

• Wielrenners die denken dat de hele straat van hun is
• Haarelastiekje dat knapt
• Natte sokken
• Wanneer je rits van je jas open gaat aan de onderkant
• Verbranden in de zon
• Bestellingen retourneren
• Je teen stoten
• Op een lego blokje gaan staan
• Niet kunnen niezen
• Mug op je slaapkamer
• Een bevroren boterham uit de zak willen halen maar die breekt
• Je broek optrekken en dat dan het lusje knapt
• Regen op de fiets
• Overwerken

CIS (22), KEES (22), EN WESSEL (21)

• Achter een zondagsrijder zitten en niet kunnen inhalen
• Mensen groeten waarvan je denkt dat je ze kent maar dan is het iemand 

anders
• Je vinger openhalen aan een bierflesje als je de dop er af wilt halen
• Oordopjes die in de knoop zitten
• Batterij leeg van elk willekeurig apparaat
• Beelden zien van Ajax - Tottenham in 2019
• Storende radio
• Wanneer het wc papier op is
• De deur vergeten op slot te doen
• Mensen die geen knipperlicht aan doen bij een rotonde
• Van die mensen die shirts met surfers of skateboarders dragen terwijl ze 

het zelf niet kunnen
• Willen gaan barbecueën maar de gasfles is leeg
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Puzzelen
WAT M OET JE DOEN? Aan de hand van de aanwijzingen kun je de juiste 
combinatie van gegevens vinden. Gebruik het diagram om te noteren welke 
combinaties je al gevonden hebt. Plaats bijv. een + op het kruispunt van twee 
gegevens die bij elkaar horen, en een - waar dat juist niet zo is. 
Irma hoeft dit weekend niet te koken. Want ze is op 
drie achtereenvolgende avonden uitgenodigd om, 
samen met een groep andere mensen, lekker uit 
eten te gaan. 
 
b Irma’s neefje viert zijn verjaardag in het  
         pannenkoekenrestaurant. Een dag nadat Irma 
         samen met elf andere mensen had gedineerd. 
b  Tijdens het diner dat was georganiseerd voor  
         een afscheid van een collega zaten er twee 
         mensen meer aan tafel dan in het Japanse 
         restaurant. 
b  Op zondag werd de trouwdag van Irma’s 
         broer gevierd. 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
10 personen 
12 personen 
14 personen 
Afscheid collega 
10e trouwdag broer 
Verjaardag neefje
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Lesje Twents

        ZUS   LEEFTIJD   WIJN                AANTAL

        Ingrid  31    wit                        3        
        Suzanne 35    rosé                      2         
        Helma 33    rood                      1

    Oplossing Logikwis dorpsblad, EDITIE 6

Onderkoeld 
‘t Taalgebroek in ‘t Twents is vaak oonderkoeld, indirect en 
‘n betke ontwiekend. Nen Tukker is zeunig met complimenten, 
schoolderklöpkes en oetruftig priezen. Ok mispriezen, ofke-
uren en zoer doon geet ‘m nich good og. ‘Hee hoaldt zich an de 
kookaant’(afzijdig, neutraal) wordt der dan zegd. Ne hoalding 
dee’j ok wa zeet bie de Engelsen met ear geveul veur under-
statement.
 

Vertaal in het Twents          Antwoord: 

Ik voel me prima      ............................ 

Wij zijn daar erg tevreden over  ............................ 

Veel succes       ............................ 

Het was geen succes     ............................ 

Ik ben weer helemaal de oude    ............................ 

Het eten heeft voortreffelijk    ............................ 

gesmaakt         

Het komt allemaal goed     ............................ 

Ik weet het absoluut zeker    ............................ 

Ik ben nog niet overtuigd    ............................ 

Dat doen wij niet      ............................

Wat betekenen deze uitdrukkingen?             Antwoord: 

Nen spleuthes in de pan kriegen  ............................  

‘n Hoesbreef verleuren     ............................ 

‘t Wief dreg meer oet met ‘n  

leppel as ‘n kearl kan indreagen  

met ‘n scheppel           ........................... 

‘t Nust oonder ‘n boom hebben  

liggen       ............................ 

Zwil in de oren hebben     ............................ 

De achterboks antrekken     ............................ 
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WENDY´S WEETJES

Beuningen; een klein dorp in een 
prachtige omgeving en een heleboel 
andere kenmerken. Soms vergeten we 
dat. Tijd om er dus weer even bij stil te 
staan! Want wat is nu eigenlijk typisch 
Beuningen?

De Mauritsbrug 
Beuningen kreeg een aantal jaren 
geleden zijn Mauritsbrug en wel op 
de plek waar prins Maurits in 1597 
met negenduizend manschappen en 
zestienhonderd paarden het riviertje de 
Dinkel overstak.

Zorgboerderij en melktap Erve 
Sleiderink
Zorgboerderij Erve Sleiderink biedt 
dagbesteding aan mensen met een 
vorm van dementie en mensen met een 
vorm van niet aangeboren hersenletsel. 
Op het erf is een melktap aanwezig 
met melk van hun eigen koeien. Hier 
kan je zelf een fles verse melk tappen 
voor maar €1,00! De melktap is iedere 
dag geopend.

Mariaschool 
De Mariaschool... het mooie kleine 
witte schooltje in Beuningen. Wat zullen 
velen hier toch mooie herinneringen 
aan hebben. Het is te hopen dat de 
Mariaschool nog heel lang kan blijven 
bestaan. Maar zoals wij vroeger 
altijd zongen; Mariaschool gaat nooit 
verloren! Knoop het in je oren van 
achter en van voren! 

De Riest
Volgens reisgids Lonely Planet staat 
Nederland op plek zeven in de lijst van 
beste bestemmingen om te bezoeken 
in 2020. Waar moeten toeristen 
absoluut naartoe in Overijssel? RTV 
Oost heeft een top 10 gemaakt en 
De Riest in Beuningen wordt ook 
genoemd!

1. Natuurgebied Het Lutterzand, De 
Lutte
2. Natuurgebied De Oelemars en de 
Zandbergen Losser
3. Het Koepeltje Tankenberg, De Lutte
4. Gerardus Majella Park, Overdinkel
5. Arboretum De Lutte
6. Erve Kraesgenberg, Losser
7. De Bleek en het Bleekwachtershuisje, 
Losser
8. Steenfabriek de Werklust, Losser
9. Klompenmakerijkoop, De Lutte
10. De Riest en een wandeling langs 
De Dinkel, Beuningen

Natuurcamping Olde Kottink 
Een prachtige natuurcamping 
in Beuningen met 90 ruime 
kampeerplaatsen  en een aantal mooie 
bungalows. Hier is het echt genieten 
van de rust en de omgeving!

TYPISCH BEUNINGEN
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TWENTE SAMEN STERK 

DIT IS HOE WE HET NOABERSCHAP HIER INZETTEN.

Meer geven dan ontvangen is iets wat elke Twentenaar herkent. Helpen zit in 
ons bloed, we zijn altijd bereid om bij te springen. Zonder er iets voor terug te 
verwachten. Dat is onze definitie van 'Noaberschap'. Het zogeheten nabuurschap. 
In Twente word je dan ook niet beoordeeld op wat je hebt, maar op wat je doet. 
Bijdragen aan de gemeenschap, dat wekt pas aanzien. Oftewel: Twente samen 
sterk.

Samen sterk in de strijd tegen Corona! Door heel de regio worden prachtige 
initiatieven gestart om elkaar te steunen. Restaurants die hun maaltijden 
bezorgen, aangepaste openingstijden in kledingwinkels, gratis online yoga lessen 
en boodschappen halen voor je oudere buurvrouw. Met hulpacties, initiatieven 
en bijzondere ideeën wordt de regionale economie, voor zover als mogelijk, 
draaiende gehouden. En helpen inwoners elkaar waar ze kunnen.

Help door de initiatieven te steunen
Maak gebruik van de thuisbezorg -of afhaalservice die jouw favoriete restaurant 
biedt. Verschillende restaurants in Twente zorgen dat jij en je gezin kunnen 
genieten van een dagverse maaltijd, lunch of compleet diner. Haal het zelf op of 
laat het bezorgen bij jou thuis.

Maar er zijn nog heel veel andere mogelijkheden:
• Doneer een bedrag, koop artikelen of open een rekening bij winkeliers
• Koop een cadeaubon van jouw favoriete plek
• Geniet thuis van kunst via webexposities
• Maak digitaal gebruik van het lokale filmtheater
• Lever mondneusmaskers en andere beschermmiddelen in bij het MST
• Dans via het YouTube kanaal van de plaatselijke sportschool

Wat kun je allemaal in gemeente Losser doen? Bekijk :
www.visitdeluttelosser.nl/samen-sterk/

Column van Visittwente.nl
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Raad de 

spreekwoorden

Foto 1    Foto 2    Foto 3 
  

Foto 4        Foto 5 
  

Foto 6    Foto 7    Foto 8 
  

DE ANTWOORDEN VAN DE RAADSELS EN 

SPREEKWOORDEN ZIJN TE VINDEN OP PAGINA 14
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RAADSELS

WEET JIJ DE ANTWOORDEN OP DEZE RAADSELS?

1. Drie dokters zeggen dat Robert 
hun broer is. Robert zegt dat hij 
helemaal geen broers heeft? Wie 
liegt er?

2. Een rekensom, op hoeveel kom jij 
uit? Begin met 1000 en tel er 40 bij 
op. Tel er nogmaals 1000 bij op. Nu 
tel je er 30 bij op en nog een keer 
1000. Tel er 20 bij op. Tel er nog 
eens 1000 bij op. En als laatste tel 
je er 10 bij op en nogmaals 1000. 
Hoeveel heb je nu?

3. Nog een rekensom, deze is wel 
iets moeilijker. Er zijn meerder 
antwoorden mogelijk. De leeftijden 
van een vader en zoon zijn bij 
elkaar opgeteld 66 jaar. De leeftijd 
van de vader is het omgekeerde 
van de leeftijd van de zoon. Hoe 
oud zijn vader en zoon.

4. Je  doet mee aan een wielerronde 
over het Nijenhaer, en je haalt 
diegene die op de tweede plaats 
staat in. Op de hoeveelste plaats 
sta jij nu?

5. Een wordt vermoord in zijn 
kantoor. Onder de verdachten zijn 
Gerrie, Julia, Jason en Sophie. De 
nummers 6, 4, 9, 10 en 11 staan met 
bloed op de kalender geschreven... 
Wie is de moordenaar?

6. Hoeveel telefoons kun je opladen 
in het volgende plaatje? 

7. Wat of wie wordt er omschreven 
in het gedichtje? Gaatjes aan alle 
kanten, maar o zo zacht. Houdt 
toch al het water, vast met zijn 
kracht. Wat is het?

8. Twee mannen spelen schaak. Ze 
spelen 5 potjes en winner er ieder 
3. Hoe kan dat?

9. Lees de vraag goed! Er zitten 
9 vissen in een vissenkom: 3 
verdrinken er. 4 Zwemmen weg. 2 
Sterven. Hoeveel vissen blijven er 
over?

Raad de 

spreekwoorden

Foto 1    Foto 2    Foto 3 
  

Foto 4        Foto 5 
  

Foto 6    Foto 7    Foto 8 
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Antwoorden raadsels
1. Niemand liegt. Robert is inderdaad 

de broer van de drie dokters en 
Robert heeft inderdaad geen 
broers. De drie dokters zijn 
namelijk alle drie vrouwen, en zijn 
dus Robert’s zussen.

2. Was jouw antwoord 6000? 
Dan heb je het fout! Het goede 
antwoord is namelijk 5100. Veel 
mensen rekenen verkeerd en 
komen daardoor op 6000 uit.

3. Deze was niet zo lastig toch? Er 
zijn hier drie antwoorden mogelijk: 
51 en 15, 42 en 24 en 60 en (0)6.

4. Een hoop mensen geven hier als 
antwoord dat ze nu eerste liggen. 
Maar helaas, je staat gewoon 
tweede. Als je de persoon op de 
tweede plaats inhaalt kom je zelf 
op de tweede plaats te staan, en 
dus niet op de eerste.

5. Het antwoord is Jason. Waarom? 
Nou, de letters 6, 4, 9, 10 en 11 
staan voor de maanden op de 
Kalender: 6 = juni, 4 = april, 9 = 
september, 10 = oktober en 11 = 
november. Pak de eerste letters 
van die maanden en ze spellen 
Jason

6. Is het je opgevallen dat er een 
draad is doorgeknipt? En dat er een 
stopcontact met 1 gaatje tussen 
zit? Of dat er een stekkerdoos is 
zonder kabel. Tel nu nog eens.

7. Een spons. Ja, als je het weet is 
het erg makkelijk hè!

8. Ze spelen niet tegen elkaar. Het is 
goed om soms out-of-the-box te 
denken, want dan ligt het antwoord 
vaak erg voor de hand.

9.  Oké, dit is een echte instinker. Om 
te beginnen kunnen vissen niet 
verdrinken in het water. Ten tweede 
kunnen ze ook niet weg zwemmen, 
ze zitten namelijk opgesloten in 
een vissenkom. Ten derde, als 
de vissen sterven zitten ze nog 
steeds in de kom… Het antwoord 
is dus dat er 9 vissen in de kom 
overblijven. Maar afhankelijk van 
hoe je de vraag bekijkt rekenen we 
7 (9 – 2 dode vissen) ook goed.

Hoeveel antwoorden had jij goed? 
Laat het ons weten via de mail: 
dorpsbladbeuningen@gmail.com

Antwoorden spreekwoorden
1. Met je neus in de boter vallen
2. Eieren voor je geld kiezen
3. Het zonnetje in huis
4. Met de hakken in het zand

5. Aan de bel trekken
6. Een appeltje schillen
7. Appeltje eitje
8. De appel valt niet ver van de boom

ANTWOORDEN OP DE RAADSELS EN SPREEKWOORDEN
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Jens Oude Nijeweme is ontzettend druk bezig geweest met het inkleuren van de 
kleurplaat. Leuk gedaan Jens!

Wij willen Liesbeth ten Dam - Kuipers feliciteren met 
de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!

• Hier zet zij zich belangeloos voor in:
• Vrijwilliger bij de kerk Parochie Lumen Christi 
• Lid van de werkgroep gezinsvieringen
• oorzitter locatieraad Beuningen
• Vrijwilliger bloemversiering en lid van de 

werkgroep kerkversiering
• Vrijwilliger bij een zorgboerderij en de buurt
• Mantelzorger voor familie 
• Lid ouderraad-medezeggenschapsraad en 

leesmoeder
• Secretaris peuterspeelzaal Beuningen 

(initiatiefnemer).

Dus een zeer verdiende onderscheiding!

KLEURPLAAT EDITIE 6

PROFICIAT
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Intenties 17 mei  
Johan Sanderink, Bernadet Nieuwhuis

Jaargebed 24 mei
Jan Bonnes

Intenties .24 mei
Truus Bonnes-Grashof, Gait Olde Olthuis, Hennie en Truus Eppink

Intenties 31 mei Pinksteren
Intentie uit dankbaarheid, ouders Rikkink-ten Dam, ouders Steunebrink vd Ham, 
Hennie en Alfons Steunebrink, fam.Brookhuis-Bloemen, Jan Zanderink, 
ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, 
Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis, Alwie Rikkink, Bets Loman, 
Lide Smellink-Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis, 
ouders Engelbertink-Velthuis, ouders Keizer-Scholten, Johan Sanderink

VIERINGEN UITGEZONDEN VANUIT DE NICOLAASKERK

Zondag 17 mei is om 9.00 uur de gebedsviering, zoals nu gebruikelijk is.
Hemelvaart donderdag 21 mei is er om 9.uur een eucharistie-viering 
voorganger pastoor Munsterhuis.
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BESTE PAROCHIANEN VAN BEUNINGEN

Het leven lijkt wel tot stilstand te komen. Alle bijeenkomsten worden afgelast. De 
kerkvieringen kunnen we alleen maar virtueel bijwonen.
De H. Communie wordt niet meer uitgereikt. 
Het samen afscheid nemen van een overleden dierbare, het samen de eucharistie 
vieren, vooral met Pasen, voelen we als een groot gemis. Maar ook juist in deze 
tijd voelen we ons  meer en meer verbonden met elkaar en realiseren we ons dat 
we op elkaar aangewezen zijn. 
Het gevoel van saamhorigheid is groot. Paaszaterdag jl. ontvingen wij, uit handen 
van Liesbeth en Jan van de Locatieraad, de Paaskaars.
Deze kaars werd ons aangeboden als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk 
binnen onze geloofsgemeenschap.
Dit was voor ons een echt lichtpuntje in deze onzekere tijd en we zijn blij en 
dankbaar dat deze eer ons te beurt is gevallen.
We willen dan graag op deze manier de locatieraad en jullie allen oprecht 
bedanken. Tevens zijn we ons terdege van bewust dat we alleen samen iets 
kunnen betekenen, samen sta je sterk, samen houden we de geloofsgemeenschap 
levend. Deze paaskaars staat eigenlijk symbool voor ieder, die op wat voor manier 
dan ook, als vrijwilliger iets voor de parochie betekent en heeft betekend. We 
zullen de kaars regelmatig aansteken voor ieder van ons en hopen en bidden dat 
we met ons allen gezond mogen blijven.
Hartelijke groet, Bennie en Maria Kamphuis.

WEEKENDVIERINGEN / KERK TV

Hoewel onze gebruikelijke vieringen op dit moment niet mogelijk zijn blijft het 
gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor 
ieder die getroffen wordt door de coronacrisis. Gebed kan ons helpen om onze 
ongerustheid in handen te leggen van God. Om ook gezamenlijk te kunnen 
bidden hebben wij gezocht naar mogelijkheden en daarom wordt er
- Op de komende zondagen om 9.00 uur in één van onze kerken een 
gebedsviering gehouden, deze vieringen worden uitgezonden via Kerk TV, en 
zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via de website van Lumen Christi, 
www.parochielumenchristi.nl, onder het kopje gebedsviering
- Op woensdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering vanuit de H. 
Nicolaaskerk Denekamp
- Op woensdagavond is er om 19.00-19.15 uur klokken luiden en in de 
maand mei is er aansluitend vanaf 19.15 uur rozenkransgebed vanuit de H. 
Nicolaaskerk 
Al deze vieringen zijn te volgen via de kabel, dan wel via het kanaal KERKTV op 
deze Site. Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
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WIJ GEDENKEN:

Johan Bloemen werd geboren op 6 september 1941 in een boerderij aan de 
Mekkelhorsterstraat, nu Oude Dijk. Hier groeide hij op als vierde in het gezin met 
1 zus en 4 broers. Op de boerderij van zijn ouders was meehelpen gewoon. ’s 
Morgens moest hij eerst de koeien melken en dan pas naar zijn werk bij Van Gend 
en Loos.                              
Johan hield van het buitenleven, de tuin, aardbeien kweken, Martijn helpen, niets 
was hem te veel. HIJ was een trouw persoon, bijna 52 jaar getrouwd, 40 jaar 
gewerkt bij Van Gend en Loos, 50 jaar bij het koor, 40 jaar dirigent en voorzitter 
van het koor. Hiervoor werd hij door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 
onderscheiden met de eremedaille in goud. Johan was ook een goede zanger. 
Velen zullen hem kennen als dirigent en als voorzanger bij het lied “Groter dan 
ons hart”. Muziek was een groot deel van zijn leven en tot op het laatst genoot en 
zong hij mee met muziek, vooral Marialiedjes, Duitse schlagers en kerkmuziek.
Johan trouwde met Truus Niehoff op 29 november 1968, waarna ze in zijn 
ouderlijk huis bleven wonen. Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren, 
3 meisjes en 1 jongen. Helaas overleed hun oudste dochter, Mireille, kort na de 
geboorte. Later werd Johan de trotse en vrolijke opa van 10 kleinkinderen. 
In 2001 werd er op de plek van de boerderij een nieuw huis gebouwd. Johan heeft 
erg genoten van zijn nieuwe huis en vooral de tuin was zijn lust en zijn leven. 
Uren was hij er bezig. Johan was zelf het liefste thuis, Rundumhausen, zoals hij 
zelf zei. Op vakantie gaan deed hij voor de kinderen, maar van een dagje uit met 
Truus, de solexclub of het koor kon hij heel erg genieten. 
Ongeveer 8 jaar geleden openbaarde zich de eerste verschijnselen van de ziekte 
Alzheimer. Johan was vanaf het begin heel open over zijn ziekte. Dat maakte 
het voor zijn omgeving gemakkelijker om er mee om te gaan. Langzamerhand 
ging zijn gezondheid achteruit, maar dankzij de liefdevolle zorg van Truus, de 
kinderen en de dagbesteding bij woonzorgcentrum Gereia in Oldenzaal, kon hij 
tot 2 maanden terug thuis blijven wonen. Ook in het verpleeghuis in Weerselo 
werd hij liefdevol verzorgd, maar door de coronacrisis werd het een heel moeilijke 
tijd. Toen het einde naderde ontving hij de Ziekenzegening en een paar dagen 
later kwam Johan weer thuis, zodat zijn gezin bij hem kon zijn. Hier is hij is op 16 
april in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. 
Op woensdag 22 april hebben velen op een bijzondere, warme en sfeervolle wijze 
afscheid van hem genomen. Na een korte viering in de kerk is hij ter ruste gelegd 
op het kerkhof in Beuningen. 

We wensen de familie Bloemen veel sterkte toe.
Werkgroep Avondwake. 
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WIJ GEDENKEN

Onze medeparochiane Truus Heerink-Nieuwhuis. 
Truus werd geboren op 25 juni 1927 in de Mekkelhorst in Beuningen.
Het gezin bestond uit 8 kinderen , 3 meisjes en 5 jongens. 
Tot aan haar trouwen heeft Truus gewerkt als huishoudelijke hulp . Op 9 oktober 
1957 trouwde ze met Bernard Heerink.  Ze kwamen te wonen in het ouderlijke 
huis van Bernard aan de Paandersdijk,  waar ook de ouders van Bernard 
woonden. Trouw heeft Truus haar schoonouders tot het laatst verzorgd.  En 
omdat opa en oma bij haar inwoonden kwam er altijd veel bezoek.  Naast haar 
schoonouders kreeg ze de zorg voor haar 6 jongens, zoals zij de kinderen altijd 
liefdevol noemde.  Truus was supertrots op haar kinderen en de kinderen waren 
heel  trots op haar.  Het was een druk gezin. Maar Truus was een hardwerkende 
vrouw, die  nooit klaagde en zeer zorgzaam was voor haar dierbaren. Doorzetten 
was haar devies. Dat kwam haar goed van pas toen ze ernstig ziek werd. Met 
veel wilskracht werd ze de ziekte de baas. Het overlijden van haar man Bernard in 
1997 heeft haar veel verdriet gedaan.  Maar ze pakte de draad van het leven weer 
op. Ze verhuisde naar Denekamp, maar ze bleef verbonden met Beuningen door 
de ouderenbond, de kerkradio en de vele contacten.  In Denekamp genoot ze van 
haar kinderen en 10  kleinkinderen en ook een achterkleinkind.  “Zie bint almoal zo 
gek met me”zei ze dan en bij dat almoal betrok ze ook haar schoondochters. Deze 
beschouwde ze als haar echte dochters. Ze was heel dankbaar voor alle zorgen 
en aandacht die ze van hen allemaal kreeg. Hobby’s had Truus ook. Ze puzzelde, 
bingo en legde graag een kaartje.  Bakken was een van haar favoriete hobby’s.  
Menigeen werd beloond met koekjes of taart. Twee keer is Truus naar Lourdes 
geweest en zelfs een keer naar Canada. Vier weken geleden verhuisde ze naar 
het woonzorgcentrum Gravenstate. Lang heeft ze daar niet mogen wonen.  Haar 
gezondheid ging achteruit. Op 18 april ontving ze de ziekenzalving en een dag 
later op 19 april gaf ze haar leven terug aan haar Schepper. “Ik heb een mooi leev’n 
had” waren haar woorden. Op 24 april was de viering in de kerk. Alleen kinderen en 
kleinkinderen konden deze viering bijwonen. Mooi was het dat Marleen, een van 
de kleinkinderen, die in Nieuw- Zeeland was en niet zo snel terug kon komen, toch 
een woordje over oma vertelde via internet. Wij, als parochianen van Beuningen  
konden alles via de kerk TV volgen. Truus is na de viering begraven bij haar man 
op het kerkhof van onze geloofsgemeenschap Beuningen. 

Truus rust in vrede.
Werkgroep avondwake/ uitvaart.
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MISSIONAIR WERK VANUIT NEDERLAND

Inge Kuiphuis was tijdens de vastenperiode in Nederland om te vertellen over 
het eigendoelenproject van de Vastenactie voor landarbeidersbeweging MTC in 
Guatemala. Door het Coronavirus kan ik voorlopig niet terug naar Guatemala en 
werk ik vanuit Nederland. Gelukkig kan ik ook vanuit Nederland nog veel doen, 
misschien nog wel meer dan in Guatemala. Want daar zijn de maatregelen 
strenger dan in Nederland en de internetmogelijkheden beperkter. 
Ook in Nederland doen we wat mogelijk is om het streefbedrag voor het 
vastenactieproject ‘Werken aan een veilige toekomst’ bij elkaar te krijgen. Zo 
wordt er een jeugdviering georganiseerd op zaterdag 9 mei om 19.00 uur, die via 
kerktv wordt uitgezonden. Tijdens deze viering  stellen vier kinderen mij vragen 
over het project en het werken in Guatemala. Daarnaast hebben we met een 
aantal jongeren van Rock Solid een whatsappgroep opgezet waarin zij mij vragen 
kunnen stellen over het werk en het leven in Guatemala. 
Ook kunt u originele spulletjes/ cadeautjes kopen uit Guatemala. Deze zijn 
gemaakt door jongeren en vrouwen aldaar. Ook kun je wenskaarten bestellen om 
het project te ondersteunen. 
Voor alles geldt, tot zolang de voorraad strekt. 
Bestellingen zijn exclusief verzendkosten. Bezorging binnen de parochie is gratis. 
Interesse: stuur een mail naar inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  
Op mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com staat ook een foto van de 
producten met de prijzen. 
Doneren kan ook, naar bankrekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
O.v.v. projectnummer 401397

’T KEARSKE BIE MARIA

Bie oons in hoes op ’t dressoir steet al joaren ’n Mariabeeld. Doorveur is ’n 
kearske ’n pleatske toobedeeld. As dat kearske zoo noe en dan braandt,dan 
is der meestieds wat biezunders an de haand. Een van de keender mot 
bieveurbeeld examen doon den dag of doar môt bekeenden noar ’n dokter hen 
veur’n oetslag. Maria wödt dus in stilte um hulp vroagd, wanneer ’t spannend 
wödt en veur dàn wanneer ie zölf nich wet, wat ie dan doan möt. Lessens 
braandde ’t kearske wier bie Maria op ’t dressoir. Ik kon mie nich zo gauw 
bedeenken woarum, dat was raar. Ik vroag het an miene vrouw, woarveur ’t 
kearske deenst mos doan. Dat kon ik nich wett’n, kreeg ik te heuren, mer ’t was 
zoo ma gewoon Wie leu wet, da’j nich altied alleen moar van alles môt vroage. 
En dat het kearske  ok wal es mag braanden as der oe niks mag ploagen  Dus 
woarum dreaide het noe dan in werkelijkheed: Het kearske was onstökken oet 
dankbaarheed.
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PASTORPRAAT

Kippenvelmoment in Coronatijd
Op een woensdagvond werd ik gebeld voor een Ziekenzegen in een 
Woonzorgcentrum in de buurt. Nauwelijks was ik buiten mijn dorp of er kwam 
een telefoontje van een verzorgende dat de leiding van de Zorggroep had besloten 
dat er geen Ziekenzalving of Ziekenzegening meer mocht plaatsvinden vanwege 
de beperkende coronamaatregelen. Zij vond het wel belangrijk voor degene 
waarvoor ik was geroepen en wilde dit toch nog even terugkoppelen met haar 
leidinggevende. Ondertussen zette ik mijn auto op een parkeerplek en wachtte op 
het verlossende telefoontje. Dat kwam na een kwartier, met de mededeling dat ik 
toch mocht komen. Bij de ingang werd ik opgewacht door de verzorgende die me 
begeleidde naar de hal van het appartement, waar ze mij in beschermende kleding 
hielp, schort, handschoenen, mondkapje, en een bril over mijn bril. Uitgedost als 
een soort maanmannetje, zoals u ze dagelijks ziet in de I.C. ‘s op de t.v., ging ik het 
appartement binnen waar ik een broos echtpaar aantrof van rond de negentig met 
hun twee dochters. Een onwerkelijke toestand in een situatie waarbij je als pastor 
graag je nabijheid wilt tonen, maar zoveel mogelijk afstand moet bewaren en ook 
nog eens totaal onherkenbaar bent voor de familie. Ik voelde de warmte van de 
beschermende kleding, de kortademigheid door het praten, een vervormde stem 
die niet de vrije ruimte in mocht, een afwisselend zicht omdat mijn bril steeds 
besloeg, maar samen probeerden we nabij te zijn, te bidden voor moeder en 
haar de handen op te leggen en te zegenen, ook al was dat met behulp van een 
handschoen. Toen ik na mijn handoplegging ook haar hoogbejaarde echtgenoot 
en de dochters uitnodigde moeder, die niet meer aanspreekbaar was, de handen 
op te leggen en wellicht nog iets tegen haar te zeggen, vond er een bijzonder 
en ontroerend moment plaats toen haar echtgenoot, staande aan het sterfbed, 
spontaan een prachtig Gebed uitsprak, als een geloofsbelijdenis van hun liefde. 
Het ontroerde mij zeer, een kippenvelmoment in een situatie waarin afstand 
en nabijheid met elkaar in conflict waren, en er spontaan een liefdesverklaring 
werd uitgesproken in de vorm van een gebed. Een moment waarop je voelde 
dat een andere werkelijkheid aan het licht kwam, alsof God, de Eeuwige, door 
de woorden van de echtgenoot sprak en zei: Ik hou van jou, ik laat je nooit los. 
Door de alledaagse werkelijkheid met alle beperkingen brak ineens een diepere 
werkelijkheid door. Deze bijzondere ervaring rijker, na afscheid te hebben 
genomen van de familie, ontdeed ik mij van mijn beschermende middelen en 
reed voldaan naar huis. Enkele uren later heeft God haar levensziel opgevangen 
om haar voor altijd te bewaren en te koesteren in Zijn Eeuwigheid. 

Een dankbare pastor Jan Kerkhof Jonkman  
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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

MARIA IN DE MEIMAAND

Eeuwen van geloven hebben vele verschillende aspecten in Maria naar boven 
gehaald. In de litanie van Maria bijvoorbeeld, waarin Maria met een veelheid van 
namen aangeroepen wordt; als koningin van de vrede, moeder van goede raad, 
koningin van het gezin, moeder van barmhartigheid. We kennen ook de twintig 
geheimen bij Maria (sinds oktober 2002 toen paus Johannes Paulus II aan de 
reeds bestaande vijftien geheimen er nog vijf heeft toegevoegd; geheimen die 
gekoppeld zijn aan Bijbelse verhalen over het leven van Jezus). Blijde, lichtende, 
droevige en glorievolle geheimen... en toch maar één geheim: het geheim van 
Maria’s onlosmakelijke verbondenheid met haar zoon Jezus, Christus, Zoon van 
God.,Is het vanwege deze veelkleurigheid van Maria dat zoveel mensen zich tot 
haar wenden, zeker ook in deze vreemde en angstige tijd? Die zoveel mensen 
naar bedevaartsplaatsen doet gaan, die mensen op vakantie een kaarsje doet 
aansteken in de kerk die je onderweg bezoekt, die ervoor zorgt dat er elke dag 
kaarsjes branden in de vele Mariakappellen in onze omgeving? Maria, in haar 
veelkleurigheid kunnen we herkenning vinden in de blijde en de droevige dingen 
die we meemaken, in haar geloof is ze ons tot voorbeeld. Maria, een “plaats” om 
te zijn, te schuilen, te verwijlen, om te overdenken het geheim van ons eigen zijn.

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
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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


