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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 16 december uw stuk 
naar onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 16 december
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

December
9 - Informatieavond 'Duurzaam wonen in Beuningen'
12 - Vanaf 12 december 'Kiek in de Kerststal'
19 - Oud papier
25 - Eerste Kerstdag
26 - Tweede Kerstdag
31 - Oudejaarsdag

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Aardgasvrij Beuningen 
Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Dat gebeurt 
wijk voor wijk met wijkuitvoeringsplannen (WUP). Ook voor Beuningen wordt zo'n 
plan gemaakt en daarover willen wij u informeren.
Dit volgt op woensdag 9 december, van 20.00 -21.00 uur
via de live stream:  energievannoordoosttwente.nl/informatieavond

Luister mee, WANT.... we gaan het hebben over UW wijk en UW woning!
Onderwerpen van deze avond:
• Waarom duurzame wijken, waarom aardgasvrij?
• Waarom Beuningen?
• Wat wordt het alternatief voor aardgas?
• Wat gaat dat kosten?
• Energie besparen
• Wat is de planning voor de komende tijd?

INFORMATIEAVOND ‘DUURZAAM WONEN IN BEUNINGEN’
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WOONVISIE: ENQUÊTE ONDER ALLE JONGEREN

Iedereen wil lekker wonen. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? En wat zijn de 
mogelijkheden? Wat voor soort woningen gaan we bouwen, waar en hoeveel? 
Waar is echt behoefte aan? Vragen die we willen beantwoorden in de Woonvisie 
die de gemeente Losser ontwikkelt. Het is de bedoeling om deze voor de zomer 
van volgend jaar te presenteren. 

In opdracht van het college en de gemeenteraad worden alle jongeren in de 
gemeente benaderd. Ook de jongeren in Beuningen. Wij willen namelijk graag 
weten wat er leeft onder alle jongeren van 18 tot 28 jaar op het gebied van 
wonen. Kennispunt Twente zal een enquête uitvoeren. De resultaten worden in 
de Woonvisie meegenomen en verwerkt. Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Wethouder Anja Prins

MIDWINTERHOORN NIEUWS

Beste midwinterhoornblazers,

Normaal gesproken blazen we tijdens de Adventstijd elke woensdagavond in 
groepsverband op de midwinterhoorn.
Vanwege corona hebben we hier helaas een streep door moeten zetten...
We vinden dit uiteraard erg jammer, vooral voor de kinderen in Beuningen 
die altijd fanatiek meeblazen en genieten van de warme chocolademelk bij ‘t 
Sterrebos.

We hopen dat jullie desondanks flink blijven oefenen en hopen jullie volgend 
jaar in groten getale terug te zien. 

Tegen al Beuningse blazers zou ik willen zeggen; laat de klanken van de 
midwinterhoorn weer horen in Beuningen!

Dan maken we er samen, ondanks alles, toch een mooie Adventstijd van!

De Veurman
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VRIJWILLIGERSTEAM LOSSER DUURZAAM: ZWERFAFVAL

Lopend of fietsend door onze prachtige gemeente  zie je steeds meer zwerfafval. 
In bermen en sloten tref je blikjes, snoep en chips zakjes en ander spul aan 
wat daar niet hoort. Je kunt je afvragen waarom nemen mensen hun afval niet 
gewoon mee naar huis of deponeren het in een vuilnisbak? Het is maar een kleine 
moeite.
Niet zelden komt het voor dat in de vrije natuur afgedankt huisraad zoals stoelen, 
banken en sloopafval wordt aangetroffen. De maatschappelijke kosten voor het 
opruimen zijn vele malen hoger dan dat het afval naar het afval brengpunt wordt 
gebracht. Bovendien wordt onze mooie natuur door het onverantwoorde gedrag 
ernstig vervuild. 
Geschat wordt dat er in Nederland 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat 
of in het groen belandt. Plastic zwerfafval kan door de wind of via rivieren in zee 
terechtkomen en daar de 'plastic soep' verergeren. De natuur is het slachtoffer.
Hoe kunnen we dit samen terugdringen? Voor goede ideeën en plannen is een 
Greune Deal mogelijk. Bij een Greune Deal kunt u een persoonlijke beloning 
ontvangen tot € 500 en een bijdrage om het plan te realiseren tot € 5000.
Mail uw idee of plan naar infoVLD@losser.nl. Het Vrijwilligersteam Losser 
Duurzaam kan u helpen bij de uitwerking van uw idee en het afsluiten van een 
Greune deal.

Tips om zwerfafval tegen te gaan: (bron: Milieu centraal)
• Ligt er ergens veel of vaak zwerfafval? Als je weet wie het veroorzaakt heeft, 

kun je die erop aanspreken. Meld de rommel anders bij de gemeente via een 
speciale app, de gemeente-website of telefoon.

• Winkels en horeca zoals supermarkten, sportkantines en snackbars zijn 
verplicht om de omgeving van hun zaak schoon te houden. Ligt er veel 
rommel, dan kun je ze dus vragen om het op te ruimen.

• Gooi afval, ook kleine dingen zoals kauwgom, sigarettenpeuken of tissues, 
altijd in een openbare vuilnisbak. Of neem afval als flesjes mee naar huis en 
lever het daarna gescheiden in, zodat het gerecycled kan worden.

• Doe eens mee met een opruimactie in je eigen buurt of een natuurgebied. 
Wil je zelf jouw stuk straat schoonhouden? Vraag de gemeente dan of je een 
gratis grijper kunt krijgen.

• Beperk zelf je afval: neem je eigen boodschappentas mee, gebruik een 
hervulbaar waterflesje en neem een eigen afsluitbare beker mee voor koffie.

• Laat geen ballonnen op: ze komen op straat of in de natuur terecht. Daar 
kunnen dieren de ballonnen opeten of verstrikt raken in het touwtje.

• Zet geen afval naast volle straatvuilnisbakken, papierbakken of vuilcontainers, 
maar neem het mee naar huis.

• Wees zuinig op de natuur en onze prachtige gemeente
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ZIJACTIEF BEUNINGEN

Wij, leden van  ZijActief Beuningen hebben elkaar sinds 11 maart niet meer 
samen kunnen ontmoeten. Dat was een gemis. En we hopen dat het gauw weer 
anders wordt..

Corona.
Hoe iets dat isoleert

ons tegelijkertijd verbindt.
De een leunt nog rustig achter over

de ander is door paniek verblind.
Corona, een hele gemene deler

het land en de wereld, volledig op z’n kop.
Contactloos maar toch samen

er zit nu weinig anders op.

Het bestuur en de leden wenst iedereen sfeervolle feestdagen, een gezellige 
jaarwisseling en alle goeds, voorspoed en gezondheid in het nieuwe jaar 2021.                                                                         
Dat we elkaar weer spoedig mogen ontmoeten! 

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND

Ondanks de corona periode is er wel gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.
Het totale bedrag voor Beuningen en DeLutte is € 1278.80

Hartelijk dank voor Uw gift.

We zijn nog op zoek naar collectanten in Beuningen. Neem contact op met 
onderstaande als u interesse heeft.

Willie en Els Nijhuis
Namens Alzheimer Nederland
0612195820
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REACTIE: UPDATE DORPSHUIS BEUNINGEN

INGEZONDEN BRIEF ter informatie.
Bij deze willen wij (ondergetekende) reageren op het bericht in `t Klokhoes editie 
16 d.d. van 21 november 2020 
Onderwerp: Update Dorpshuis Beuningen.                      
                                                                                                               
In genoemd bericht staat te lezen dat er door de eigenaar van de Pastorie “Lumen 
Christi” met de huurder (ondergetekende) geen overeenstemming tot stand is 
gekomen m.b.t. voortijdig beëindiging huurcontract inclusief afzien van recht van 
koop. Dit met als doel dat de Pastorie beschikbaar is voor verkoop aan Beuningen.
Het genoemde bericht schetst een verkeerd beeld.
Zoals bij betrokken personen bekend waren wij, als huurder, vanaf het begin 
akkoord met een voortijdige huur beëindiging en bereid af te zien van ons 
voorkeursrecht van koop (contractueel vastgelegd) ten gunste van de realisatie 
van het dorpshuis voor Beuningen, mits wij de gedane verbouwing/investering 
van de Pastorie vergoed krijgen. Ook dit was vanaf het begin bekend, maar is 
geen aandacht aan geschonken.
                                                                                                                                                                                                                    
(De noodzakelijke verbouwing, om de Pastorie weer bruikbaar te maken, is 
destijds in overleg gebeurd en uitsluitend in combinatie met recht van koop door 
ons uitgevoerd, dan wel tot stand gekomen)    
                                                                                                                                                                                    
Vreemd en onbegrijpelijk dat er in een reeds vergevorderd stadium, na een lange 
periode van hard werken, inspanning en voorbereiding, diverse gesprekken 
met vertegenwoordigers van de gemeente Losser, subsidies en financierings 
mogelijkheden, door het parochiebestuur met ons geen enkele vorm van 
onderhandeling heeft plaats gevonden. 

Het parochiebestuur heeft op voorhand, onder het mom dat wij niet tot een 
overeenstemming zijn gekomen, plotsklaps besloten de Pastorie voorlopig niet 
te verkopen.

Wij vragen ons af hoe er een overeenstemming tot stand had moeten komen, als 
er géén onderhandeling heeft plaats gevonden.
Begrijpelijk dat, in tegenstelling tot de verwachtingen, het een grote 
teleurstelling voor Beuningen is. Wij zijn vooralsnog bereid om tot een passende 
overeenstemming te komen, de keus is aan de eigenaar van de Pastorie.

Marcel en Agnes Hermelink
Kampbrugweg 3
7588RK Beuningen
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KERSTCREATIES

VOGELTAARTEN

Sfeervol Beuningen, laten we Beuningen sfeervol aankleden in deze periode in 
feestdagen zonder feest. 
Stuur uw mooie creaties ook in naar dorpsbladbeuningen@gmail.com. 
Onderstaande creatie is gemaakt door Familie Zanderink (Beverborgsweg).

Mijn naam is Ellen Steerenberg. Sinds één jaar woon ik in Beuningen. Ik heb 
hiervoor op het eiland Schiermonnikoog gewoond. Sinds een aantal jaren maak 
ik vogeltaarten, die ik daar verkocht tijdens de Winterfair. De vogeltaarten zijn een 
genot voor de vogels, mooi om er zelf naar te kijken, maar ook leuk om cadeau 
te geven.

Omdat de kerstmarkt 
dit jaar niet door gaat, 
vind ik het leuk om u 
via deze weg kennis te 
laten maken met mijn 
vogeltaarten.

Bent u geïnteresseerd?
Mijn nummer is: 
06-57211619
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Doen in december
HET IS WEER TIJD VOOR DE GEZELLIGSTE

DAGEN VAN HET JAAR!

De mooiste en gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken. Normaal
gesproken is er in deze tijd van alles te doen. Dit jaar is het helaas even wat

anders. Vaste tradities moeten op een andere manier vorm gegeven worden of
kunnen niet doorgaan. Maar gelukkig zijn er nog heel veel leuke uitjes en

activiteiten te doen om toch dat warme en sfeervolle kerstgevoel te krijgen!

Uitjes en activiteiten

Kerstshows bekijken bij verschillende tuincentra 
Midwinterhoornblazen (alleen of in kleine groepjes)
Kerstfilms kijken (op bijvoorbeeld Netflix en Videoland)
of gezellig een avonje bioscoop! 
Een uitgebreid kerstdiner samenstellen en voorbereiden
Winterwandeling de Lutte (info vvv de Lutte) 
Kiek in de kerststal (info vvv)
Kerstkaarten versturen (juist in deze tijd een extra mooi
gebaar!)
Kerstlichtjes kijken op straat
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Reibekuchen

We halen de kerstmarkt naar ons toe!
De kerstmarkten in Duitsland zijn mijn favoriet. Ik moet er ieder jaar wel een paar bezoeken! Die kans
is dit jaar klein daarom halen we de gezelligheid van de kerstmartken gewoon lekker in huis. 

Deze lekkere Duitse aardappelpannenkoeken kan ik niet
weerstaan. Ik heb ze laatst zelf gemaakt, heerlijk! Oke op de
kerstmarkt zelf zijn ze natuurlijk het lekkerst maar goed we

moeten toch wat... Hierbij het recept.

- 500 - 750 gr aardappelen (geschild) 
- 1 - 2 eieren
- 15 - 20 gram bloem of paneermeel 
- Peper en zout 
- Nootmuskaat 
- Olie of boter 
- Rasp 
- Kom 
- Pan 

Schil de aardappelen en rasp deze grof in een kom. Meng met
de eieren, bloem, zout, peper en nootmuskaat. Laat in een pan
de olie heet worden en doe hierin telkens een beetje beslag in
de vorm van een kleine pannenkoek. Op middelhoog vuur aan
beide zijden goudbruin bakken. 

Eet smakelijk!

Pfilzpfanne
Deze lekkere champignons mogen niet ontbreken! Zo maak je ze:
- 400 gr champignons 
- 1 middelgrote ui
- Beetje boter en een beetje roomkaas 
- Zout en peper
- Knoflook naar smaak (poeder of vers)
- Paprikapoeder 
- Pan met deksel 
Champignons goed schoonmaken en halveren. De ui schillen en in
ringetjes snijden. Boter in een pan laten smelten en de uienringen en
champignons toevoeegen. Laat de champignons op een laag vuurtje met
deksel op de pan garen. Roer af en toe om. Breng op smaak met
paprikapoeder, peper, zout en knoflook. Voeg er 1 tot 2 eetlepels
roomkaas aan toe en laat het nog een tijdje garen. Ook heel lekker met
knoflooksaus er bij! 

 

Gluhwein
Kaffee mit Schuss

Jägertee 
Vuurkorf aan 

Kerstverlichting 
en je hebt je eigen kerstmarkt!

Frohe Weihnachten 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag13 december 09:00 uur: Derde zondag van de Advent (Eucharistie)
Voorgangers:  Pastor Munsterhuis
Collectant:   A. Sanderink

Zaterdag 19 december 19:30 uur:    Gebedsviering
Collectant:   B. Groener
Jaargebed:   Johan Tijans
Intenties:  ouders Grote Beverborg-Visschedijk, 
Johan en Sientje Sanderink-Golback

Donderdag 24 december 19:00 uur:  Kerstavond gezinsviering
Voorganger:  Pastor Schraven
Intenties:  ouders Sleiderink-ten Dam, 
ouders Scholten-Bodde en Truus Scholten, ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, 
ouders Roesthuis-Grote Beverborg, Lide Smellink-Engelbertink, 
ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Velthuis, 
ouders Keizer-Scholten, Johan en Sientje Sanderink-Golbach, 
ouders Oude Nijeweme-Ensink op Reimer, Johan Bloemen, overl.fam. Tijans, 
ouders Rikkink-Engelbertink, fam.Broenink, Johnny Visschedijk, Hennie Rikkink, 
ouders Loman-Remerink.

Vrijdag 25 december 09:00 uur:  Eerste kerstdag
Voorganger:  Pastor Munsterhuis
Jaargebed:  Annie Rikkink-Greftenhuis
Intenties:  Bets en Alwie Rkkink, Anneke en Gerard Frielinck, 
intentie uit dankbaarheid, ouders Steunebrink-vd Ham, 
Hennie en Alfons Steunebrink, fam.Brookhuis-Bloemen, Jan Zanderink, 
ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, 
Hendrik en Marie Engbers, Hennie en Truus Eppink-Velthuis, Bets Loman, 
Jan en Truus Bonnes-Grashof, ouders Hampsink-Rolink, 
Bernard en Truus Heerink-Nieuwhuis, ouders Steunebrink-Oude Ophuis, 
ouders Rikkink-ten Dam, Jan Rikkink, Bernadette en Hennie Nieuwhuis, 
Hennie Steunebrink vd Denekamperstraat.

Zaterdag 26 december geen viering.  Tweede kerstdag geen viering
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PASTORPRAAT

Verlangen naar een lichtpuntje
Wanneer ik deze woorden tik op mijn laptop, hangt er een grauwe, kille nevel 
over het Twentse landschap, typisch weer in de donkerste maand van het jaar. 
De glans van het leven is weg, we hebben veel vrijheid en vanzelfsprekende 
dingen moeten inleveren. December is donkerder geworden dan voorheen, 
en meer dan ooit verlangen we naar een lichtpuntje in deze verwarrende 
en saaie tijd. Het lijkt alsof we zelfs aan de klanken van de midwinterhoorn 
kunnen horen dat het dit jaar anders is. Ook al klinken misschien ze doffer 
dan voorheen, ze helpen ons de moed erin te houden, het vol te houden tot 
er een nieuwe morgen aanbreekt, een morgen waar het hemels licht voor 
ons een nieuwe toekomst openbreekt. Een toekomst waarin we weer vrij zijn, 
mensen kunnen ontmoeten, elkaar weer mogen knuffelen en elkaars warmte 
en nabijheid mogen voelen. De tijd waarin het leven weer glans krijgt.
Ook al zal Kerst anders zijn dan voorheen, we mogen wel vieren dat er hoop is, 
dat God ons nooit in de steek laat, dat Hij ook in onze donkere nacht de hemel 
openscheurt, om zijn liefde en trouw aan ons te schenken in een kwetsbaar 
mensenkind, zoals Hij dat ook 2000 jaar geleden liet zien.

Uit die belofte mogen ook wij hoop putten, want de nevel die ons leven nu 
bedekt en die het uitzicht op onze toekomst belemmert, zal eens met hemelse 
barmhartigheid oplossen.
De kerk zingt dan ook de Derde Zondag van de Advent: Gaudete in Domino, 
Verheugt u op de Heer, de redding is nabij.
Mogen ook wij in die hoop en dat vertrouwen toeleven naar Kerst, het feest 
waarop de hemel nieuw licht laat schijnen over de aarde, goddelijk licht dat 
mensenharten ontroert en verwarmt.

Diaken Jan Kerkhof Jonkman
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AANMELDEN VOOR DE KERSTVIERINGEN

Op dit moment bereiden wij ons voor op het vieren van Kerstmis met maximaal 
30 aanwezigen per viering. Daarbij houden wij de mogelijkheid open om op te 
schalen naar een hoger aantal als de richtlijnen van de overheid daartoe half 
december de mogelijkheid bieden.

Wij vragen u daarom om u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 
aan te melden voor de viering die u graag zou willen bijwonen (dit geldt voor de 
vieringen op Kerstavond, eerste/tweede Kerstdag en de zondag na Kerst) en met 
hoeveel personen. Toelating tot de viering gebeurt op volgorde van aanmelding. 
Het locatiesecretariaat zal u laten weten of u bij de door u opgegeven viering 
aanwezig kunt zijn of dat u vooralsnog op de wachtlijst geplaatst wordt in 
afwachting van eventuele opschaling. Mocht u op een later moment besluiten 
om toch niet naar de viering te gaan, dan vragen wij u om dit door te geven aan 
secretariaat zodat iemand anders kan worden toegelaten. Alle vieringen kunnen 
via de kerk TV en via de website van de parochie digitaal bijgewoond worden (in 
De Lutte, via de kerkradio).

Wij realiseren ons dat hiermee een drempel wordt opgeworpen en dat mensen 
hierdoor teleurgesteld kunnen worden. Wij zouden ook zo graag onbelemmerd 
en met ieder die dat wil Kerst willen vieren. Maar dit jaar is het anders. We hopen 
op uw begrip en wensen u, ondanks alles, een goede voorbereiding op de Kerst.
Pastoraal team parochie Lumen Christi

UITNODIGING

Op kerstavond, donderdag 24 december om 19.00 uur, is er in onze kerk een 
gezins/woord en communieviering. Het thema van deze viering is: Kerstmis, 
“liefde, licht en leven”. Pastor Ingrid Schraven zal tijdens deze viering voorgaan 
en een aantal leden van het themakoor zullen zorgen voor sfeervolle zang. Een 
andere viering dan andere jaren, omdat er waarschijnlijk maar gevierd mag 
worden met 30 personen. Kinderen tm 12 jaar tellen hierbij niet mee. Graag van 
te voren reserveren.

Helaas zullen we ook mensen moeten teleurstellen, we hopen dat u hiervoor 
begrip hebt.

Werkgroep gezinsviering
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LOCATIENIEUWS

Corona 
Sinds 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in openbare 
ruimtes. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor 
mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen 
of opzetten. 
In kerken is een mondkapje niet verplicht. 
Echter wij doen een dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje 
te dragen. Wanneer je zit, mag het mondkapje af. Wanneer vervolgens 
wordt opgestaan om te communie te gaan of naar buiten te gaan, moet het 
mondkapje weer worden gedragen.  
 
Bedankt! 
Marietje IJland   
Marietje IJland is om gezondheidsredenen gestopt met haar werkzaamheden 
voor de kerk. Jarenlang was zij het aanspreekpunt en gezicht van onze 
kerk. Als koster, als organisator van de kerkschoonmaak, als lid van de 
kerkhofcommissie, koffiezetten bij vergaderingen en uitvaarten, dagelijks de 
kerk openen en sluiten, wassen van altaarkleden en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Teveel om op te noemen. We willen Marietje dan ook heel hartelijk 
bedanken namens heel de locatie Beuningen voor haar vele vrijwilligerswerk, 
haar grote inzet en betrokkenheid bij onze kerk. Marietje bedankt! 
 
Harry Loman 
Ook Harry Loman bedanken we hartelijk, voor 20 jaar inspanning als koster 
voor onze kerk in Beuningen. Koster zijn is toch een hele opgave en vraagt 
veel tijd en inzet. Als koster bij uitvaarten was je zeer dienstbaar, attent en 
betrokken.  
Daarnaast willen we Harry van harte feliciteren met het 50 jarig jubileum bij het 
herenkoor en 25 jaar bestuurslid van datzelfde herenkoor!  
 
Twee vrijwilligers die met passie hun vrijwillige taken vele jaren hebben vervuld. 
Zonder vrijwilligers kunnen we niet! 
 
Graag doen we langs deze weg nogmaals een oproep voor twee vacatures 
binnen de locatieraad. We zijn op zoek naar een secretaris en penningmeester. 
Bel of mail met één van de leden van de locatieraad om te kijken wat deze 
functie inhoudt en of deze functie bij je past. We kijken uit naar je telefoontje/
mailtje! 
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Reserveren vieringen 
Reserveren vieringen 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. 

Viering live volgen 
Wilt u liever thuis de viering live volgen, dat kan via: https://www.
parochielumenchristi.nl/kerk-tv/ 

De Locatieraad 

WANDELEN OP DE GRENS VAN OUD EN NIEUW.

De verstilde omgeving van de Paardenslengte bij Vasse, de bossen en velden rond 
Hoeve Springendal en het Duitse Hesingen zijn het decor van deze wandeling op 
de grens van Oud en Nieuw o.l.v. Karel Tijhuis. 
Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar 
in? Met welke gedachten willen we verder? 
Tijdens de wandeling, die als thema heeft ‘Vol vertrouwen het nieuwe jaar in’, 
zullen we een aantal keren luisteren naar inspirerende (bijbelse) teksten rond dit 
thema. De natuur helpt ons daarbij om tot bezinning en inkeer te komen. Het pad 
waarop we wandelen brengt ons letterlijk tot aan en over de grens…  
De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 6 kilometer. 
De wandeling wordt afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd. Bent u ook 
nieuwsgierig geworden? Hebt u ook zin om mee te wandelen, het nieuwe jaar in? 
Wanneer: 29 december, 13.00 - ca. 18.00 uur (max. 12 deelnemers!) 
Startpunt: Parkeerplaats Erve Brunninkhuis, Brunninkhuisweg 3, 7662 PH 
Hezingen. 
Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd na afloop) 
Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich nog tot en met 20 december 
aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl met vermelding van uw naam en 
telefoonnummer. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het parochiesecretariaat 
van Lumen Christi: tel. 0541-353551, ook dan met vermelding van uw naam 
en email adres. En uiteraard met hoe veel personen u mee wilt doen met de 
wandeling.
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WERKGROEP AANGEPASTE KERKDIENSTEN IN TWENTE.

Hallo allemaal, 
graag hadden wij jullie willen vertellen dat er net zoals ieder jaar een kerstviering 
in Nutter wordt gevierd, maar helaas. Zoals jullie weten woedt er een pandemie 
door de wereld, waardoor we genoodzaakt zijn om de viering voor dit jaar te 
annuleren. Wij kunnen onmogelijk de 1,5meter afstand waarborgen en er zijn 
beperkingen opgelegd door de regering en het RIVM met betrekking tot het 
maximum aantal bezoekers. Door dit alles moeten wij een jaartje overslaan en 
hopen wij er volgend jaar dubbel en dik weer te zijn. Voor nu wensen wij jullie hele 
fijne kerstdagen en een hele fijne jaarwisseling en een fantastisch en gezond 
2021 gewenst. Met vriendelijke groet, 
De WAKIT.

HET VREDESLICHT KOMT 19 DECEMBER NAAR NOORD-

OOST TWENTE.

Ook dit jaar wordt begin december het vredeslicht ontstoken door een kind in 
Bethlehem. Daarna wordt het licht door kinderen verspreid over heel Europa 
en de wereld. De scouts uit Duitsland brengen het naar de Nederlandse grens, 
waar het wordt overgenomen door de Nederlandse organisatie. Door de 
coronamaatregelen zal fysieke aanwezigheid heel beperkt mogelijk zijn.Op 
zaterdag 19 december komt het vredeslicht aan in Ootmarsum waar het aan 
enkele vormelingen zal worden overhandigd en die het zullen binnendragen aan 
het begin van de zaterdagviering om 18.00 uur in de HH Simon en Judaskerk. 
Daar zal aan de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen uit Lattrop, 
Tilligte en de PKN Ootmarsum het licht worden uitgereikt om het vervolgens 
binnen te dragen in hun eigen kerk. Ondertussen zal diezelfde avond ook het 
vredeslicht worden binnengedragen tijdens de viering in Noord Deurningen, waar 
het Licht aan vertegenwoordigers van Denekamp, De Lutte en Beuningen wordt 
overhandigd. Door vormelingen en de pastoraatsgroep zal het Licht worden 
verspreid over de gemeenschappen. Bezoekers van de kerkdiensten kunnen op 
19/20 december een eigen Lantaarn meenemen om het Vredeslicht mee te nemen 
naar huis en het eventueel in hun omgeving verspreiden. Deze lantaarn kan men 
voorafgaand aan de viering neerzetten voor het priesterkoor. Zo ontstaat er een 
zee van licht aan de vooravond van Kerst over de hele wereld. In Denekamp zal 
dit Licht permanent blijven branden bij de kerststal op het Nicolaasplein. Graag 
nodigen wij u uit om wij samen het vredeslicht te verspreiden in deze donkere en 
onzekere tijd! 
Pastor Jan Kerhof Jonkman.
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ONTDEKKINGSTOCHT LANGS ONZE KERSTSTALLEN.

In de kerstvakantie -van 24 december tot en met 7 januari- is er een leuke activiteit 
georganiseerd voor de gezinnen in onze parochie.

Een ontdekkingstocht, waarbij in elke kerststal van onderstaande kerken een 
voorwerp is geplaatst dat niet in de kerststal thuishoort.

Wie vindt alle zeven voorwerpen?

Ga samen in de kerstvakantie een kijkje nemen in de kerken van Denekamp, 
Beuningen, De Lutte, Lattrop, Noord Deurningen, Ootmarsum en Tilligte.
Een invulformulier ligt in iedere kerk.
Graag het invulformulier inleveren vóór 8 januari in je eigen kerk.

Uit alle goede inzendingen trekken we één winnaar per locatie. Wanneer je een 
prijs hebt gewonnen, nemen we contact met je op. 
De winnaar wordt ook bekend gemaakt in het parochieblad.
Veel plezier en alvast heel fijne kerstdagen!

Kerk Plaats en adres openingstijden 
• Maria van altijd durende Bijstand kerk Beuningerstraat 75 Beuningen, 

dagelijks van 9.00 – 17.00 uur
• St. Nicolaaskerk Denekam, dagelijks van 9.00 – 16.30 uur
• H. Plechelmus kerk Plechelmusstraat 5 De Lutte, dagelijks van 9.00 tot 17.00 

uur
• H. Simon en Judaskerk Ootmarsumsestraat 140 Tilligte, dagelijks van 9.00-

17.00 uur uitgezonderd 31-12 en 1-1-2021
• H. Jozefkerk Johanninksweg 2 Noord Deurningen, dagelijks van 10.00 uur – 

17.00 uur
• H.H. Simon en Judas Dorpstraat 64 Lattrop. weekend van 9.00 – 17.00 uur 

en 1ste kerstdag
• Simon en Judas Kerkplein Ootmarsum 21,22,23,24,28,29,30 en 31 december 

van 10.30-12.00 en van 14.00-16.00 uur ( maandags tot en met donderdags) 
zaterdag en zondags, 26 en 27 december en 2 en 3 januari van 14.00-16.00 
uur 1e kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten
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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

LICHTPUNTJES

Als de lucht boven je helder is
ga dan in de avond naar buiten,
kijk naar de hemel, naar de sterren
en tel de lichtpuntjes die je ziet,
zo rijk zal je toekomst zijn.
 
Als de lucht boven je donker is
de hemel verduistert en mist en nevel
benemen je het zicht op de weg,
ga dan naar binnen,
sluit de deuren van je huis
en steek een kaars aan.
Misschien zie je dan weer
de vele lichtpuntjes die je gisteren zag.
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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: 

Faradayweg 5
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


