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Hier kan uw advertentie komen 
te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een 

eenmalige bijdrage kunnen doen aan het dorpsblad 't Klokhoes. 
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:

NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

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

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

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 8 april uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 8 april
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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Beste Leu,

Zoals iedereen vast en zeker al weet gaan ook dit 
jaar alle activiteiten tijdens Pasen niet door. Helaas 
speelt het coronavirus hierin wederom een grote 
rol.

De veiligheid en de gezondheid van ons allen staat 
voorop!!!

Groeten de Poaskeerls

later in deze editie nog 
een korte terublik op hoe 
mooi de paasgebruiken in 
Beuningen zijn.

Maart
27 - Oud papier

April
4 - Eerste Paasdag
5 - Tweede Paasdag

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

PAASVUUR OOK IN 2021 GEDOOFD

BLIEF GEZOND 
EN 

ET ’N EI !!!!!!
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MARIASCHOOL HELPT MEE MET BEUNINGEN SCHOON

Net als voorgaande jaren hielpen wij als school ook weer mee met de actie 
Beuningen schoon.  We dragen hieraan graag ons steentje bij voor de 
gemeenschap. Daarnaast is het voor de kinderen is het een mooie les burgerschap 
inde praktijk. Het geeft hen bewustwording dat je afval niet zomaar weg moet 
gooien, maar in de afvalbak moet doen.
Gewapend met afvalgrijpers, zakken, hesjes en handschoenen gingen we op pad. 
We hebben de Broeninkskamp, Lomanskamp, rondje Mauritsbrug, voetbalveld en 
het Sterrebos afvalvrij gemaakt. Samen hebben we een heleboel afval verzameld.
Wel merkten we dat er al veel minder afval lag dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden, 
dat is fijn om te merken! 
Nadien werd er uitgerust met een lekker flesje drinken, beschikbaar gesteld door 
de werkgroep Beuningen Schoon, waarvoor dank.

Team en kinderen Mariaschool

DANKWOORD HARRY BOOIJINK

Zoals velen van jullie vast niet is ontgaan hebben wij helaas afscheid 
moeten nemen van columnist maar vooral trotse Beuninger, Harry Booijink. 

Met grote dankbaarheid kijken wij als redactie terug op de prachtige columns 
die hij voor het dorpsblad geschreven heeft. Verhalen vertellen en schrijven kon 
Harry als geen ander, met zijn rijke kennis van geschiedenis en de jacht, was hij 
zowaar expert en ambassadeur over alles en nog wat, wat met deze prachtige 
regio te maken heeft.
 
Harry ontzettend bedankt!
 
Redactie 't Klokhoes
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WONINGBOUW IN BEUNINGEN
Onlangs stond de KPJ Beuningen met een mooi artikel in de TC Tubantia.

In dit artikel werd verteld hoe de jeugd in Beuningen bezig is om de gemeente 
er van te overtuigen dat er nieuwe, goedkopere woningen gebouwd moeten 
worden voor starters op de woningmarkt. Het woningaanbod in Beuningen is 
op dit moment niet divers genoeg, waardoor het voor jongeren onmogelijk is om 
in Beuningen te blijven wonen. Om de leefbaarheid van Beuningen nu en in de 
toekomst te garanderen, moet hier wat aan veranderen.

Hierop hebben we ontzettend veel positieve reacties ontvangen van jong en oud! 
Daarvoor zijn we erg dankbaar. Het is ook erg goed om te zien dat zo veel mensen 
interesse tonen in het onderwerp, dit onderstreept hoe groot de belangen zijn.

Om een goed beeld te krijgen wat de concrete wensen 
zijn in Beuningen, vragen we iedereen nogmaals een 
korte vragenlijst in te vullen. Dus heb je concrete 
interesse in bouwen en/of wonen in ons mooie dorp 
op korte of lange termijn, laat het dan weten via de 
vragenlijst de je kunt vinden door de QR code te 
scannen.

Het is van belang dat we zo veel mogelijk reacties 
krijgen, dus deel deze vragenlijst dan ook met vrienden, 
familie of bekenden, zodat we een goed beeld hebben 
van wat er speelt in Beuningen.

KPJ Beuningen
Voor reacties kunt u altijd mailen naar kpjbeuningen@gmail.com
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pasen
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Paasgebruiken 2019 
Beuningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o
Paashout halen

Zegening

Paasweide

In 2022 kunnen we ons  
hart ophalen en opnieuw  
genieten van deze  
bijzondere tradities.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paasvuur

Boom uitkiezen

Fijn  
  Pasen
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VIERINGEN EN INTENTIES

MARIABEUKSKE

Zaterdag 27 maart 19:30 uur:   Palmzondag Eucharistieviering
Voorganger:   pastor Munsterhuis
Collectant:  B. Groener
Intenties:  Hennie Rikkink, ouders Steunebrink-van der Ham,
   Hennie en Alfons Steunebrink, pastoor van Burgsteden,
   ouders Sanderink-Golbach.

Witte donderdag 1 april:  Geen viering

Goede vrijdag 2 april 19:00 uur:  Kruisweg

Zondag 4 april 11:00 uur:  Pasen Communieviering
Voorganger:  pastor van Vilsteren
Collectant:   H. Rolink
Intenties:    
Bernard en Truus Heerink-Nieuwhuis, ouders Rikkink-ten Dam,  
ouders Hampsink-Rolink, ouders Olde Olthuis-Nolten, Gerard Olde Olthuis,  
ouders Zanderink-Visschedijk, Jan Zanderink, ouders Schopman-Aveskamp, 
Hennie en Truus Eppink-Velthuis, ouders Rikkink-Grote Punt en Bennie Rikkink, 
Anja Rikkink-Oude Egberink, ouders Grote Punt-Wolters en Truus Grote Punt, 
Johan Scholten, Ine Peterinck-Scholten, ouders Steunebrink-van der Ham, 
Hennie en Alfons Steunebrink, Jan Kuipers, Johan Bloemen,  
ouders Scholten-Bodde en Truus Scholten, ouders Sanderink-Golbach,  
ouders Loman-Remerink, Bets Loman, Lide Smellink Engelbertink,  
ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Velthuis,  
Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie Rikkink, overl. fam.Tijans,  
Hennie en Dinie Nijhuis-Pots, ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, ouders 
Roesthuis-Grote Beverborg.

Tweede paasdag 5 april: Geen viering

Zaterdag 10 april 19:30 uur:  Communieviering
Voorganger:  pastor van Vilsteren
Collectant:   G. Smellink
Intenties:  vader en moeder Oortman, ouders v.d. Belt-van Duuren
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PASTORPRAAT

Pasen 2021: Nieuw leven na corona! 
Pasen zal dit jaar, net als vorig jaar, anders zijn dan andere jaren, zonder volle 
kerken en paasgebruiken. Het afgelopen jaar had de Coronapandemie ons stevig 
in de greep en beperkte het sociale en maatschappelijk leven tot het minimum. 
Een jaar waarin het voelde alsof we leefden in een woestijn. We moeste afzien van 
alles wat het leven aangenaam en aantrekkelijk maakte. Geen bezoekjes, feestjes 
en verjaardagen, eenzaamheid onder de kwetsbare ouderen, gedwongen thuis 
zitten, werken en online leren. Zelfs de avondklok ontnam velen een moment van 
ontspanning buiten, na een dag van hard werken en binnen zitten. Zo eiste de 
pandemie haar tol, nam de depressiviteit onder jongeren toe en mochten kerken 
slechts een klein aantal mensen toelaten, zelfs bij het afscheid van onze dierbare 
doden. Net als u, hebben wij als pastores de directe en fysieke contacten met 
u, parochianen, gemist. Daarmee verloor ook het kerkelijk leven veel van haar 
glans. Aan de andere kant bracht de pandemie ook iets goeds in ons naar boven. 
Teruggeworpen onszelf ontdekten we wat werkelijk van waarde is en wat echt zin 
geeft aan het leven. Wat ons echt vreugde gaf en dankbaar maakte. Er ontstonden 
prachtige initiatieven van solidariteit en verbondenheid met elkaar. Ondertussen 
worstelden velen met de vraag of het leven nog wel de moeite waard is wanneer 
we niet meer naar de festivals en voetbalstadions kunnen gaan, niet meer een 
terrasje kunnen pikken, of niet meer op wintersportvakantie kunnen? Sommigen 
konden die leegte moeilijk opvullen en raakten gefrustreerd. Toch hebben velen 
de afgelopen tijd ontdekt wat werkelijk belangrijk is in hun leven, zoals de waarde 
van het gezinsverband,  gezondheid en tijd hebben voor elkaar. Maar er gloort 
licht aan het eind van een donker jaar, ook al voelen we nog steeds de gevoelige 
wonden van Goede Vrijdag, de dag toen, een jaar geleden, een donkere wolk onze 
samenleving bedekte. Er gloort hoop uit het oude, verwonde leven, ook weer 
nieuw leven tevoorschijn komt. De periode van de pandemie komt ook treffend 
tot uitdrukking in het karakter van de Goede Week.

Van Palmzondag via Goede Vrijdag op weg naar Pasen, de weg van het gevierde 
leven, door het lijden en de dood van Goede Vrijdag heen, naar een nieuwe 
toekomst met Pasen. Het  wonder van Pasen is, dat uit het afgestorven leven 
weer nieuw tevoorschijn komt. Dat hebben de vrouwen bij het lege graf ervaren, 
de gestorven Heer leeft. God laat ons niet in de steek, maar geeft steeds weer 
nieuwe hoop en levenskracht! De Heer leeft en verschijnt daar waar mensen elkaar 
ontmoeten, daar waar zij het leven met al hun verdriet en teleurstelling delen, zo 
hebben de Emmaüsgangers ervaren in de gast die met hen opliep. Vanuit de 
diepste dalen van ons bestaan, de zichtbare wonden nog meedragend die we 
in het leven oplopen, schenkt God ons steeds weer de kracht om opnieuw op te 
staan. Om zo het oude, vernietigende leven voor mens en aarde te doorbreken. 
Met Pasen vieren we dat de dood en het lijden niet het laatste woord hebben, 
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maar het leven en de toekomst. Wij vieren dat de Verrezen Christus ook in ons 
opnieuw tot leven komt, opdat wij verder bouwen aan zijn droom van een wereld 
van liefde, solidariteit en vrede.  
Moge, Pasen, na de coronapandemie, ons extra energie en inspiratie schenken 
op weg naar een nieuwe samenleving, een nieuwe toekomst, naar een kerk en 
geloofsgemeenschap, waarin de Verrezen Christus tot leven komt. Dat wij met 
Pasen als frisse, nieuwe mensen weer zullen opstaan! 

Zalig Pasen! 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

LOCATIENIEUWS

Een bijzonder jaar...
Nu al meer dan een jaar houdt het coronavirus ons helaas in haar ban. Een 
bijzondere situatie! 
Ook in onze geloofsgemeenschap bleef het virus een stempel drukken op het 
reilen en zeilen in en rondom onze kerk. 
Veel moest er worden geregeld, waarbij we afhankelijk waren van de landelijke 
maatregelen. 
We willen dan ook iedereen die in deze bijzondere en moeilijke tijden heeft 
bijgedragen aan het doorgaan en vorm geven van alle vieringen, hartelijk 
bedanken. We zijn op weg naar Pasen.  
Pasen, een feest waarbij we er aan denken, dat er na een donkere tijd ook weer 
een lichte tijd aankomt. Juist in deze tijd merken we dat de mensen om ons 
heen zo belangrijk zijn. Laten we omkijken naar elkaar en voor elkaar zorgen. 
Er zullen weer lichte tijden aan gaan komen! 
Iedereen goede en vrolijke paasdagen toegewenst. 

Reserveren voor vieringen
Het aantal bezoekers tijdens de vieringen is nog steeds maximaal 30.  
Achter in de kerk hangt een reserveringsformulier, waarop u uw naam kunt 
vermelden. Reserveren is niet verplicht, maar wanneer het maximum van 30 
personen wordt overschreden moeten we u helaas toch vragen naar huis 
terug te keren. We moeten ons wel houden aan de maatregelen. Verder vragen 
we u om tijdens het lopen in de kerk een mondkapje te dragen. Wanneer u zit 
mag het mondkapje af. 
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WIJ GEDENKEN - HARRY BOOIJINK

Harry werd geboren op 22-12-1942 als 9e in een rij van 10 in Mander en dat wilde 
hij weten. Mander was zijn trots en o wee als je dacht dat dat hetzelfde was als 
Manderveen. Harry had een gezellige jeugd op de boerderij met veel ruimte om 
te spelen, al moest er ook zo nu en dan “gewerkt” worden op het land. Na de 
lagere school ging hij naar Apeldoorn. Priester wilde hij worden. Maar na 3 jaar 
seminarie kwam Harry naar huis om via de toenmalige ULO naar de kweekschool 
te gaan in Hengelo. Hij  werd onderwijzer in hart en nieren. Op de kweekschool, 
zoals de pabo toen heette, leerde hij Ans kennen. In 1969 trouwden ze en kwamen 
te wonen in Rossum. Drie kinderen werden geboren.  Wat was hij trots op de 
kinderen en kleinkinderen. Maar de kinderen ook op hem. 
Na de school in Rossum kwam Harry in Denekamp terecht. Duits, aardrijkskunde, 
geschiedenis, Nederlands. Dat waren vakken die hij de eerste jaren gaf. 
Geschiedenis was zijn hobby, Duits had hij gestudeerd.
Na jaren leraar werd hij directeur, om de laatste paar jaar van zijn schoolleven 
weer leraar geschiedenis en Duits te worden. Naast school zette Harry zich in 
voor onze geloofsgemeenschap Beuningen. Hij werd lid van de pastoraatgroep 
en later van de locatieraad, van het koor en later ook van de kerkhofploeg.  
De gemeentelijke politiek trok hem en hij was jarenlang voorzitter van het CDA 
Losser. Later werd hij als lijstduwer toch in de gemeenteraad gekozen. Met veel 
enthousiasme zette hij zich 12 jaar lang in voor de gemeente, maar vooral voor 
Beuningen.  
Harry hield van gezelligheid Hij had graag mensen om zich heen. Wat genoot hij 
van de familiefeestjes en verjaardagen. En van de zondagmorgen bij ’t Sterrebos. 
Trots was hij op de weekendjes weg met Tom. Elk jaar trokken ze er samen op 
uit. Quality time tussen vader en zoon noemden ze dat. Ook genoot hij van de 
vakanties met het hele gezin, kinderen en kleinkinderen. In oktober  2019 werd 
het 50 jarig huwelijk nog gevierd.  
Anderhalf jaar geleden openbaarde zich de ziekte. Moedig ging Harry de strijd 
aan. “Ik loat mie zo nog nich kleen kriegn”, zei hij dan. Chemokuur na chemokuur 
kreeg hij te verwerken. Ze sloegen niet aan. Langzamerhand moest hij heel veel 
inleveren. Er kwam een wandelstok. Maar na een poosje werd dat de rollator 
en 14 dagen later al een rolstoel.  Het heeft  hem heel veel moeite gekost dat te 
accepteren. De tuin kon je niet meer in, alles moest hij uit handen geven. Op jacht 
gaan, waar hij altijd zo van genoot, ging niet meer. En toch: Ik wil nog zo graag 
verder. “Ik heb het nog zo goed”, zei hij dan. “Ik wil bij jullie blijven.” Ondanks alle 
pijn, ondanks al zijn geworstel om zijn lichamelijke achteruitgang te accepteren. 
Op 24 februari ontving hij de ziekenzalving. 
In de nacht van 27 februari moest Harry, in het bijzijn van zijn gezin de strijd 
opgeven. Na de uitvaartviering in onze kerk is Harry op 4 maart door familie en 
buren begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochieel kerkhof.  
Harry rust in vrede 
Wij wensen de familie Booijink veel sterkte toe voor de komende tijd. 
Werkgroep avondwake 
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WIJ GEDENKEN - MARIETJE HUIGEVOORT-KEIZER

Marietje Huigevoort-Keizer, in Beuningen bekend als Marietje Velthuis. 
Marietje is geboren op 23 september 1931 en groeide op aan de Holtweg 
in Beuningen, vlakbij de Duitse grens op het erf Hajan. Marietje kwam uit een 
gezin van 14 kinderen, waarvan zij de één na jongste was. In Denekamp heeft 
ze de lagere school gevolgd. Meestal ging ze er op de fiets naar toe. Maar als de 
zandwegen onbegaanbaar waren dan moesten ze lopend naar school. 
Ze groeide op in de oorlogstijd, als er een vliegtuig of bommenwerper over school 
vloog, moesten ze schuilen onder de banken. Thuis was er genoeg eten tijdens 
de oorlogstijd. Er was een keer een inval in hun huis. Marietje zat bovenop het 
roggebrood. De soldaat vroeg of er nog iets aan te geven was maar Marietje 
zei niks en was niet bang.  Na de basisschool ging ze naar de huishoudschool. 
Daarna hielp ze thuis in de huishouding en op de boerderij. Nog later werkte ze 
op de confectie. In die tijd leerde ze Jan Velthuis kennen. Ze zijn getrouwd in 
1957 en gingen wonen aan de Mekkelhorsterstraat 8, In hun huwelijk zijn twee 
dochters geboren Hetty en Ans. In 1959 begonnen Jan en Marietje samen een 
elektrobedrijf. Marietje deed de administratieve kant en Jan ging op pad om 
elektriciteit en witgoed aan te leggen. In 1974 groeide hun bedrijf zodanig, dat ze 
gingen verhuizen naar de Beuningerstraat 60, waar ook Ewk Gait woonde. Toen 
hun bedrijf goed liep stierf haar man Jan Velthuis op 46-jarige leeftijd. Marietje 
bleef alleen achter met haar gezin, het bedrijf en 8 man personeel. Ze zette het 
voort. Naast het harde werken nam ze ook tijd voor haar dochters. Een wandeling 
een fietstocht en er werd geregeld gewinkeld. 
In 1980 kwamen Ans en Jan Benneker bij haar wonen. Marietje kookte graag en 
kookte voor het hele gezin. Ze was een gezellige vrouw.                              
Zo leerde ze ook Harrie Huigevoort kennen. Kort was hun samen zijn want Harrie 
overleed aan een ongeneeslijke ziekte. 
Een paar jaar later leerde ze Gerard Alink kennen. Er werd veel gefietst en samen 
gingen ze geregeld op vakantie. Helaas mocht ook dit samenzijn maar 6,5 jaar 
duren tot Gerard overleed. Maar Marietje pakte de draad weer op. Ze ging in het 
bestuur van de ouderenbond, ging elke week volksdansen en had een breiclubje 
met enkele buurvrouwen. Overdag was ze vaak te vinden in haar tuin. ‘s Avonds 
vermaakte ze zich prima met schlagermuziek op tv. Met de Thuiszorg en hulp 
van Ans en Jan en kinderen en zorgboerderij Sleiderink kon ze lang op haar 
vertrouwde plekje blijven wonen. In november verhuisde ze naar verpleeghuis 
Gerardus Majella te Denekamp. Thuis wonen ging niet meer. De laatste weken 
ging haar gezondheid erg achteruit. In het bijzijn van Ans en Jan is ze donderdag 
4 maart ingeslapen.
Donderdag 11 maart heeft de familie afscheid genomen in crematorium in 
Oldenzaal. Marietje heeft vele verliezen gekend maar elke keer herpakte ze zich 
weer en dat mogen we bewonderingswaardig noemen.  
Marietje Huigevoort Keizer rust in vrede.  
Wij wensen de familie sterkte voor de komende tijd.  
Werkgroep Avondwake / uitvaart 
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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
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 
whobbelink@hetnet.nl
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

K l o p p e n di jk 3 2 •  D e n e k a m p

W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L
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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!

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

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


