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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 13 november uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 12 november
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

November
14 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

In de week 21 t/m 26 september was hiervoor de collecte in Beuningen.
Van het bestuur kregen we te horen dat er ondanks de Corona toch wel met de 
bus aan huis gecollecteerd mocht worden. De collectant kon zelf beslissen dit 
te doen. Men kon ook een kaartje door de bus gooien met het verzoek om een 
bankbetaling. 
De bus-collecte heeft in Beuningen toch nog het mooie bedragvan € 601,40 
opgebracht. 
Geweldig! Allemaal bedankt!

We zagen het een aantal weken geleden nog positief in maar helaas, geen 
dorpsquiz dit jaar. Vanwege de (aangescherpte) corona maatregelen konden 
we niet anders dan besluiten het een jaar op te schuiven. Laten we hopen dat 
de corona crisis snel voorbij is. Dan gaan we extra groots uitpakken tijdens de 
Dorpsquiz 2021!
We willen alle teams die zich hadden aangemeld heel hartelijk bedanken! Tot 
volgend jaar! 

HANDICAP NL

DORPSQUIZ



4

Samen problemen tackelen door ze om te zetten naar mooie kansen. 

Ons oog zag en de berichtgeving vermeldde dat de biodiversiteit is verarmd 
en de monocultuur toeneemt. Beuningen, een dorp omringt met vele agrariërs, 
dacht: Hier moeten we wat mee! Helaas hebben boeren en grondeigenaren 
nauwelijks compensatiemogelijkheden voor biodiversiteit. Het aspect wordt niet 
meegenomen in de prijs van hun producten. Wel zijn er vergoedingen beschikbaar 
vanuit de overheid, wat wordt geregeld door het Gebiedscollectief NOT. 
Echter geldt dit enkel voor de zogenaamde ingetekende gebieden en is het dus op 
een beperkt aantal plekken mogelijk. Voor alle andere welwillende grondeigenaren 
is er vaak geen vergoeding, terwijl recreanten toch zo graag genieten van de 
prachtige bloemrijke akkerranden. Met alle bloemen en bijen van dien. Hey, een 
kans!

Stichting Broez werd een feit en regelde een donatiemedium. Hiermee werd 
duidelijk zichtbaar dat de wil er is vanuit de donateurs en de grondeigenaren. Wat 
mogen we trots zijn als gemeenschap, want in een jaar tijd was de omgeving 
30.000 m² bloem- en kruidenrijke stroken rijker. En het groene virus zette zich voort. 
Ook werden namelijk bouwpercelen, letters, buurtbankjes, barbecueplaatsen en 
achtertuinen ingezaaid. Langzaam doken de bloemen steeds meer op. Een ander 
super initiatief van een buurboer was een vrijegift pot bij zijn akkerrand. Hier 
konden voorbijgangers tegen een donatie zelf zonnebloemen plukken.

Wij als Broez willen iedereen 
ontzettend bedanken die heeft 
bijgedragen op welke manier 
dan ook. Jullie enthousiasme en 
betrokkenheid heeft geleid tot een 
daadwerkelijke verbetering van 
de biodiversiteit. We blijven leren 
van alle goede tips die we hebben 
ontvangen en hopen aankomend 
jaar wederom een succesvol jaar 
tegemoet te gaan. Nait soez’n 
moar broez’n: niet praten maar 
aanpakken!

WAAR EEN KLEINE GEMEENSCHAP GROOT IN KAN ZIJN
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Samen met ggd en de huisartsen is de apotheek Denekamp een teststraat 
begonnen in Denekamp om mensen te helpen om bij klachten snel getest te 
kunnen worden. Deze service is helemaal gratis.

Heb je klachten of ben je in contact geweest met iemand met Corona, dan is het 
belangrijk om jezelf snel te laten testen. Mensen kunnen zichzelf aanmelden op 
teststraatdinkelland.nl

Je wordt dan dezelfde dag nog bij ons getest tussen 08:00-11:00 en krijgt binnen 
48 uur (vaak al binnen 24 uur) uitslag. Alleen samen krijgen we Corona onder 
controle. Laat u testen bij klachten!

CORONA TESTSTRAAT DENEKAMP

WENDYS WEETJES
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INZAMELING-ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
In het weekend van 21 en 22 november houden wij in onze kerk een 
voedselinzameling voor de voedselbank.
Zaterdag kan er vanaf 10.00  uur tot aan aanvang van de viering van 19.30 uur 
voedselpakketten achter in de kerk neergezet worden.
Zondag kan dit van 10.00 tot 12. 00 uur.

De Voedselbank Oost Twente telt ca. 110 onbetaalde vrijwilligers die allemaal een 
deel van hun vrije tijd besteden aan het vergaren van voedsel en samenstellen van 
waardevolle voedselpakketten voor medemensen, de minstbedeelden onder ons, 
die onder de armoedegrens leven. Wekelijks worden ca. 160 voedselpakketten 
gratis ter beschikking gesteld aan evenzoveel gezinnen die wonen in de 
gemeenten Oldenzaal en Dinkelland. Deze medemensen zijn sterk afhankelijk 
van het voedselpakket en waarderen deze ondersteuning enorm. 

Het voedsel wordt door ons voedselverwervingsteam in goede samenwerking 
met alle supermarkten, verschillende voedselproducenten en velen van u, 
verzameld en zo proberen wij wekelijks een goed en gezond voedselpakket 
samen te stellen. De voedselbank Oost Twente organiseerde in het verleden 2 x 
per jaar een voedselinzameling in alle parochies, vallende onder Lumen Christi, 
maar in deze Corona periode is alles anders.
Kerkbezoek is nauwelijks mogelijk, waardoor het moeilijker is om boodschappen 
in de kerk af te geven, zoals dit in het verleden gebeurde.
Onze voedselverstrekking mag er niet onder lijden, ook niet, nu er door Corona 
nog meer cliënten in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket.

In overleg met uw Pastor hebben wij nu het volgende in deze Corona periode 
opgezet:
1. U kunt, zoals gewoonlijk, een aantal boodschappen bezorgen in uw 
parochiekerk.

2. U kunt een financiële bijdrage doen door een bedrag over te maken op 
rekeningnr. NL83RABO0311222382 t.n.v. voedselbank Oost Twente - Lumen 
Christi.

3. Wellicht zijn er voedselproducenten of anderen onder de parochianen die 
ons structureel kunnen/willen helpen, dan komen wij graag met u in gesprek, 
u kunt contact op nemen met onderstaand telefoonnummer, lid van het 
Voedselverwervingsteam. 

4. U kunt uw DE koffie waardepunten doneren in de box die hiervoor in uw kerk 
wordt neergezet.
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Douwe Egberts heeft met Voedselbanken Nederland een speciaal afspraak 
gemaakt. Bij inlevering van de DE  punten door ons, zal een extra vergoeding 
door DE aan de voedselbank plaatsvinden. 

Onze voedselbank heeft tot op heden, mede met uw steun, onze parochianen 
in nood, kunnen helpen en dat willen wij blijven doen en rekenen in de moeilijke 
periode op uw steun.

Al onze vrijwilligers weten hoe 
belangrijk het is en voelen wekelijks 
de dank van de gezinnen voor het 
boodschappenpakket, en dit gevoel 
van dank willen wij gaarne aan u 
door geven.

Wij rekenen op uw steun!

WAT WEET JE OVER DE RUND - DE ANTWOORDEN



8

GAS TERUG - LOSSER DUURZAAM
In november vorig jaar was de start voor het buurtinitiatief “Gas Terug” in de
wijk Voswinkel en een aangrenzend wijkdeel in Losser. Gedurende de afgelopen
winter schreven ruim 90 bewoners zich in voor deelname. Het doel van het
project was om te besparen op het gasverbruik door het zogenaamd waterzijdig
inregelen van CV installaties. Tijdens een informatieavond in de raadzaal van ’t
Lossers Hoes werd een Greune Deal gesloten met de gemeente Losser. 
Tijdens 2 presentaties werd uitleg gegeven over het project en het inregelen.
Deelnemers ontvingen een digitale handleiding waarmee zij zelf of met hulp van
vrijwilligers aan de slag konden. 
Tijdens de winter werd tevens informatie verzameld onder de deelnemers over 
onder meer hun woningen, het cv systeem en het gasverbruik. Op basis van 
deze gegevens kunnen op dit moment nog geen conclusies worden getrokken 
over de werkelijke besparingen. Wel is een duidelijk verschil te zien in het 
gasverbruik tussen de woningen waar het CV systeem optimaal werd ingeregeld 
en vergelijkbare woningen waar niets aan de instellingen is gewijzigd. Ook werd 
door enkele deelnemers een opmerkelijke verbetering van het warmtecomfort 
gemeld.
De resultaten van het buurtinitiatief zijn hoopgevend, maar ook zorgwekkend
doordat er vaak te weinig of geheel geen aandacht was besteed aan het
inregelen na de installatie van Cv-systemen. Dit is vooral zorgwekkend voor de
toekomst. Meer daarover kunt u lezen in het eindverslag van het buurtinitiatief.
Dit kunt u lezen op https://www.energievannoordoosttwente.nl/initiatieven/998/
eindverslag-buurtinitiatief-losser-west-gas-terug.
De initiatiefnemers van “Gas Terug” willen het project onder de vlag van het
Vrijwilligersteam Losser Duurzaam en Energie van Noordoost Twente voortzetten
in Noordoost-Twente. Bij dit vervolg zoeken we de samenwerking met
dorpsraden, installateurs en overige duurzame initiatieven. We hopen daar 
binnenkort meer over te kunnen publiceren.
Wilt u als lokale CV installateur meehelpen dat het optimaal installeren en
inregelen de norm wordt en de huidige inregelcultuur tot het verleden gaat
behoren? Stuur dan een mail naar infovld@losser.nl Ook zzp installateurs worden 
van harte uitgenodigd te reageren. In overleg met deelnemende installateurs 
hopen we dan een plan te maken hoe het voorgaande kan worden gerealiseerd.
Bij voldoende aanmeldingen wordt een informatieavond georganiseerd. Tijdens
die avond hopen we u ook uit te leggen wat uw kansen als installateur of zzp’er
zijn voor de toekomstige energietransitie.
Bij de organisatie van de informatieavond zullen we de dan geldende covid-19
maatregelen uiteraard in acht nemen.
Meer info over het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam kunt u vinden op onze
facebookpagina.
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Jaargebed
Truus Visschedijk, Marie Visschedijk

Zondag 1 november 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  Pastor Munsterhuis
Collectant:   A. Sanderink
Intenties:  Sientje Sanderink-Golbach van de ouderenbond,
   ouders Rikkink-Engelbertink

Maandag 2 november 19:30 uur:  Alle zielen, communieviering
Voorganger:  pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:   C. Loman
Intenties:  ouders Olde Olthuis-Nolten, Gait Olde Olthuis, overl. 
ouders Frielinck-Grashof, overl. ouders Ulenkate-Bartelink, ouders Steunebrink 
v.d Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, fam.Brookhuis-Bloemen, Jan Zanderink, 
ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, Hendrik en Marie 
Engbers, ouders Sleiderink-ten Dam, Hennie en Truus Eppink-Velthuis, Bets en 
Annie Rikkink-Greftenhuis, Alwie Rikkink, Bets Loman, ouders Scholten-Bodde 
en Truus Scholten, ouders Kamphuis- ten Venne, Jan en Truus Bonnes-Grashof, 
ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, ouders Roesthuis-Grote Beverborg, Lide 
Smellink Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Veldhuis, 
ouders Keizer-Scholten, Johan en Sientje Sanderink-Golbach, Bernard en Truus 
Heerink-Nieuwhuis, ouders Zwijnenberg-Kamphuis en Alwie, fam. Booijink-
Hesselink, Henk en Riet Vaneker-Kamphuis, ouders Oude Nijeweme-Ensink op 
Reimer, Bernadet en Hennie Nieuwhuis, ouders Loman-Remerink, Johan Bloemen, 
Hennie Rikkink, ouders Steunebrink-ten Dam, Marie Steunebrink, overl.fam.Tijans, 
Johnny Visschedijk.
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PASTORPRAAT

Recht uit het hart.
Bijna dagelijks lezen, horen wij over helden in onze samenleving; en dan gaat het 
niet over mensen die al  een groot standbeeld hebben  vaak midden de stad of 
dorp, maar we praten over al die mensen, wie en waar dan ook, die onmisbaar zijn 
geworden omdat ze ogen, oren  en handen links en rechts de kost geven. In alle 
bescheidenheid zou ik graag willen zeggen dat ik ook die helden ontmoet heb. 
Juist in de dagen dat mijn huisgenote  Dieny Veltmaat zo plotseling overleed; 
in de dagen er na toen plotseling in het klooster in Noord Deurningen mij een 
appartement werd aangeboden, dat plotseling beschikbaar was gekomen. Er 
kwam een afweging op mij af, ga ik gebruik van maken of niet; met weer de tijd 
hierna van de verhuizing, inpakken en opnieuw beginnen.
Iemand schreef me, het lijkt wel een emotionele draaimolen. ( gelukkig staat die 
draai molen nu stil).
Het is me goed afgegaan, eenvoudig omdat ik helden heb ontmoet. Ik heb 
letterlijk ontdekt wat MEE – LEVEN met je doet. Plotseling er zijn. Uit de meest 
onverwachte hoeken. Ik wil eigenlijk zeggen, hoe gemakkelijk dat gaat, je 
hoeft geen professional te zijn. Er zijn, luisteren, aanpakken. Ik denk  dat dat is 
weggelegd voor bijna iedereen. Iedereen op zijn of haar eigen manier; samen 
wonderen doen.
Is dat ook niet de boodschap van het evangelie hard maken. Voelbaar maken, 
zichtbaar maken. Meeleven, er zijn, werkt aanstekelijk.
Evangelie zichtbaar maken voor elkaar. Bijna iedereen kan daar aan mee doen. 
Misschien kun je veel meer dan je van je zelf denkt. Dan hoor je ook bij het feest 
van 1 november, bij alle heiligen, alle helden.
 
Veel groeten uit de St.Nicolaasstichting
Pastor Henk Jacobs.

Zaterdag 7 november 19.30 uur:  Gebedsviering
Collectant:   B. Groener
Intenties  Johan en Sientje Sanderink-Golbach

Zondag 15 november 09.00 uur: Communieviering
Voorganger:  pastor v.d. Bosch
Collectant:   H.Kleisman
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VERRUIMING UITREIKEN VAN DE COMMUNIE

Onlangs heeft de aartsbisschop een verruiming van de uitreiking van de 
communie aangekondigd. Naast de uitreiking van de communie in de Eucharistie 
kan voortaan ook de communie uitgereikt worden tijdens de viering, waarin een 
diaken of pastoraal werker voorgaat. Het pastoraal team heeft besloten dat, 
met ingang van 1 oktober, de vieringen waarin een diaken of pastoraal werker 
voorgaat, communievieringen zullen zijn. Dit betekent dat in de drie wekelijkse 
cyclus naast de Eucharistieviering er voortaan één Communieviering en één 
Gebedsviering plaats vindt. Het pastoraal team volgt hiermee de richtlijnen die 
zijn uitgegeven door het aartsbisdom. 
Pastoraal Team Lumen Christi 

DE ZANDTOVENAAR

Het is heel jammer, maar we kunnen niet anders dan meedelen dat  het bezoek 
van  De Zandtovenaar aan Lumen Christi  niet door kan gaan. 
De Zandtovenaar zou op vrijdag 18 december op het Nicolaasplein een 
voorstelling verzorgen in samenwerking  met de verteller Theo Scholte Lubberink 
uit Agelo en de themakoren van Denekamp en Lattrop o.l.v. de dirigent Dennis 
Oude Nijeweme. 
We zijn heel blij dat De Zandtovenaar heeft toegezegd volgend  jaar naar de 
parochie te willen komen en wel op vrijdag 17 december 2021. 
De werkgroep 10 jaar Lumen Christi wil de playlisten Songs of Hope en Songs of 
Inspiration opnieuw onder uw aandacht brengen. 
We ervaren allemaal dat we in een periode zitten waarin we kwetsbaar zijn. We 
missen onze vrijheden, de warmte van familie en vrienden, de structuur van de 
dag, de zaken die we als normaal ervaren. We zitten in een vervelende tijd….. 
Daarom biedt de werkgroep 10 jaar Lumen Christi iedereen graag een muzikale 
ondersteuning! 
De songs zijn niet direct kerkelijk, maar kennen elk op een eigen wijze wel een 
inspirerende tekst die verwijst naar hoop, geloof of liefde of de noodzaak, het 
verlangen daartoe. Playlisten dus die muzikale hoop, geloof en liefde kunnen 
bieden. Playlist Songs of Hope bestaat uit meer rustige luistermuziek, popsongs 
met veelal duidelijke teksten. Met nummers die ook door de themakoren 
gezongen worden .Playlist Songs of Inspiration bestaat meer uit blues, rock en 
soul. Hoewel de muziek steviger is, zijn ook deze teksten zeer gericht op hoop, 
geloof en liefde of de noodzaak daartoe. 
De playlisten kunt u vinden op de website en facebook van de parochie. 
ww.parochielumenchristi.nl 
Wees voorzichtig en blijf gezond. 
Pastoresteam, parochiebestuur en werkgroep “ 10 jaar Lumen Christi”,   
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ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Zondag 1 november is het Allerheiligen. Er is dan in onze kerk ‘s morgens om 
09.00 uur een eucharistieviering. Op maandag 2 november is het Allerzielen. 
Er is dan om 19.30 uur een communieviering met pastor Kerkhof-Jonkman als 
voorganger. 
In deze viering zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, maar speciaal 
de parochianen die dit jaar zijn overleden. Voor hen zal een kaars worden 
aangestoken in de viering. Onze overledenen van dit jaar zijn: Truus Bonnes-
Grashof, Johan Bloemen, Truus Heerink-Nieuwhuis, Karin Klamer-Ströver Annie 
Tijkotte-Ros, Sientje Sanderink-Golbach en Sientje Rikkink-Grote Punt. 
Evenals vorig jaar zullen  we na de viering van 19.30 uur in processie (met 1,5 
meter tussenruimte) naar het kerkhof gaan om het graf van onze overledenen te 
bezoeken. De pastor zal de graven zegenen.    
Omdat maar 30 mensen in de viering aanwezig mogen zijn, zal de werkgroep 
avondwake allereerst de nabestaanden van de overledenen van dit jaar uitnodigen 
en vragen met hoeveel mensen ze denken te komen. Zij zullen voorrang krijgen.  
Wel zal er na de viering voor iedereen gelegenheid zijn om naar het graf van een 
dierbare te gaan. Achter in de kerk zullen weer graflichtjes worden gelegd en de 
lampen op het kerkhof zullen langer branden.  
De indeling van de avond is als volgt: 
19.30 uur – 20.15 uur viering en bezoek kerkhof door nabestaanden van de 
overledenen van afgelopen jaar. 
20.15 uur – 21.15 uur gelegenheid voor iedereen om kerkhof te bezoeken 
Afgelopen jaar hebben we nadien koffie gedronken in het parochiecentrum. Dit 
jaar zal dat in verband met de corona niet door kunnen gaan. We hopen volgend 
jaar wel weer.  
Avondwake werkgroep. 

EVEN ALLES ANDERS... 

Even geen handdruk,  
maar een voetdruk, 
even geen knuffel,  
even geen zoen,  
maar 'werken met de ellebogen'.  
 
Even allemaal experts in handhygiëne, 
even op afstand, 
liefst zelfs anderhalve meter 
of verder, zo nodig...  
 
De wereld draait door,  
maar toch lijkt alles even anders.  

Gevoelens van eenzaamheid en angst,  
ze overspoelen velen...  
 
En toch... laten we er samen in geloven, 
dat het uiteindelijk... 
de liefdevolle afstand zal zijn, 
maar ook de blijvende verbondenheid,  
die nu even 'anders' (en op afstand) is, 
 
die ons de hoop zullen geven,  
om erin in te geloven,  
dat we binnenkort, 
weer hand in hand, 
het leven zullen vieren... 
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LOCATIENIEUWS

Opnieuw worden we getroffen door het coronavirus. En ook deze keer moeten 
we er met elkaar voor zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Vandaar 
dat er weer nieuwe regels zijn gekomen waar we ons aan moeten houden. 
Coronaregels voor de vieringen in de komende tijd: 
• Max. 30 personen per viering 
• Dringend advies om mondkapje te dragen 
• Reserveren bij parochiesecretariaat op woensdagmorgen van 9.00 – 
10.00 uur. Liefst telefonisch  (tel: 0541-351339)   of briefje met naam en 
telefoonnummer in de brievenbus van de kerk. 
• Wilt u liever thuis de viering live volgen, dat kan via: 
https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/ 
Houd hoop en blijf geloven en vertrouwen. 
Het is niet makkelijk, maar samen kunnen we het! 

De Locatieraad 

IN DE ADVENT, TOELEVEN NAAR KERST

Vier avonden, voor wie zich bewust wil voorbereiden op het Kerstfeest. 
De lezingen van de vier zondagen van de Advent, die we gezamenlijk zullen lezen, 
zijn het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van dit 
feest voor ons nu. 
Bijbelkennis is niet nodig; elke bijeenkomst zal worden ingeleid met een korte 
uitleg. Voor materiaal wordt gezorgd. 
1e bijeenkomst: donderdag 26 november, parochiecentrum De Lutte 
2e bijeenkomst: donderdag 3 december, parochiecentrum Tilligte 
3e bijeenkomst: donderdag 10 december, parochiecentrum Beuningen 
4e bijeenkomst: donderdag 17 december, parochiecentrum Noord-Deurningen. 
Tijd: 20.00-21.30uur. 
De vier bijeenkomsten zijn door het thema van de Advent met elkaar verbonden, 
maar u kunt eventueel ook één of enkele bijeenkomsten bijwonen. Deelname is 
gratis; een kleine vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld. 
De avonden worden begeleid door pastor José van den Bosch. 
Vooraf aanmelden bij het secretariaat van parochie Lumen Christi: secretariaat@
lumenchristi.nl. Tel: 353551. Maximaal 8 deelnemers per avond (en onder 
voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis).  
het leven zullen vieren... 
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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

KLOOSTERMIDDAG

Op zaterdag 10 oktober jl. zijn we met een aantal kinderen, - die eerst in maart en 
later eind oktober het sacrament van het vormsel zouden ontvangen, maar beide 
vieringen zijn vanwege corona uitgesteld -, en een aantal ouders naar het klooster 
van de zusters in Denekamp gegaan. 
Terwijl de zusters de ouders vertelden over de achtergrond en geschiedenis 
van de orde en hun daarna hebben rond geleid in het vernieuwde klooster, zijn 
de kinderen aan het werk gegaan in de workshop “ik en mijn ikjes”, geleid door 
Caroline Bosgoed, coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Met als 
voorbeeld de lotusbloem die uit vele blaadjes bestaat rondom een gouden hart, 
zo werden de kinderen aangespoord om de “ikjes” waaruit jij bestaat, te gaan 
ontdekken. 
Met aandacht en respect werden de “ikjes” daarna met elkaar besproken en 
gedeeld. In een korte viering, waarbij kinderen en ouders weer verenigd waren, 
werden de ervaringen van die middag samengebracht rond het Bijbelverhaal van 
de talenten. Daarna volgde de afsluiting met een broodje kroket! 
Wij allen vonden deze middag zeer de moeite waard en we willen deze dan ook 
gaan opnemen in het vormselprogramma voor de vormelingen van het komende 
seizoen. 
Pastoraal team Lumen Christi, Ingrid Schraven PW, José van den Bosch PW 
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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


