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Angeline
KIENHUIS

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Als uitvaartbegeleidster of
spreekster sta ik u graag bij
zodra een leven herinnering
geworden is.
Oude Dijk 57, Beuningen | (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl | info@uwspreeksterangeline.nl

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

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

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een
eenmalig bijdrage kunenn doen aan het dorpsblad 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:
NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 20 mei uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 20 mei
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

Mei
8
13
23
28
30

-

Oud papier
Hemelvaart
Pinksteren
Vormsel
Eerste heilige communie

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
COLLECTE EPILEPSIEFONDS
Vanuit de Lutte collecteren wij al vele jaren in Beuningen voor het Epilepsiefonds.
Wij zijn nu op zoek naar nieuwe mensen die in hun wijk willen collecteren voor het
Epilepsiefonds.
Het gaat om deze wijken: Broeninkskamp, Lomanskamp en de Oude Dijk
De collecte is in week 23: van 7 juni t/m 12 juni
Contactpersonen:
Agnes Scholte Lubberink
Marianne Schasfoort

telnr: 06- 22596308
telnr: 06-13726997
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DE CONCEPT-WOONVISIE DOET BEUNINGEN ERNSTIG TEKORT
Op woensdag 7 april heeft de Dorpsraad van Beuningen de concept-woonvisie
van de gemeente Losser ontvangen. Dezelfde avond nog hebben we deze nota in
onze Dorpsraadvergadering besproken. Besloten is om een zienswijze namens
de Dorpsraad in te sturen.
We kunnen ons vinden in de algemeen beschreven kernpunten, de kaders, de
visie en ambitie.
Wat dat betreft is het een positief stuk.
Ten aanzien van de praktische vertaling naar het woonbeleid van de kern
Beuningen hebben we wel de nodige kritische opmerkingen gemaakt.
Volgens de concept-woonvisie is er in Beuningen voor de komende 10 jaar
behoefte aan maximaal 25 woningen. De informatie over Beuningen in de
woonvisie is echter gedateerd. Men heeft de 12 woningen van bestemmingsplan
Lomanskamp 2 opgenomen als nog te bouwen woningen voor de nieuwe
woonvisie. Lomanskamp 2 is in 2020 in uitvoering genomen. Inmiddels zijn alle
beschikbare kavels verkocht. De bouw van de woningen verkeerd al in een ver
gevorderd stadium. Het zou betekenen dat er nog slechts 13 andere woningen
gebouwd mogen worden. In het Stecrapport dat de gemeente in 2019 heeft laten
opstellen en dat als basis dient voor de woonvisie werd nog geadviseerd om dit
bouwplan volledig te schrappen. Het zou niet afgestemd zijn op de vraag. Het
tegendeel is gebleken.
Als de 12 woningen van de Lomanskamp wel meetellen bij de cijfers in de nieuwe
woonvisie dan wordt Beuningen ernstig tekort gedaan.
We stellen ook nadrukkelijk vraagtekens bij de berekende behoefte van het aantal
woningen in Beuningen. Dit aantal woningen is niet voldoende om te voorzien
in de echte behoefte van het dorp. Men houdt geen rekening met de bijzondere
situatie in Beuningen die heeft geleid tot een afname van de bevolking in de
afgelopen jaren.
Deze situatie van krimp is veroorzaakt door het niet beschikbaar komen van een
reeds in 2010 door het College van B&W toegezegd bestemmingsplan voor 15
woningen, te bouwen voor 2015. De periode 2010-2016 heeft zich gekenmerkt
door diverse keren uitgesproken beloftes van de toenmalige colleges van B&W
aan de Dorpsraad en de bewoners van Beuningen, gevolgd door uitstel en in 2016
tot afstel. Als reden hiervoor werd aangegeven de slechte financiële positie van
de gemeente Losser in de periode 2010-2016 en de bouwgrondoverschotten in
de kernen Losser, Overdinkel en de Lutte. Door het ontbreken van bouwgrond
zijn veel jongeren noodgedwongen uit Beuningen naar Denekamp of Oldenzaal
vertrokken. Daarmee krimp veroorzakend voor Beuningen. Pas in 2020 is
een bestemmingsplan, ontstaan door particulier initiatief, voor 12 woningen
goedgekeurd.
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Gelukkig merken we de laatste jaren een positievere opstelling van het College
van B&W en de raadsfracties ten opzichte van de noodzakelijke ontwikkelingen
in Beuningen.
Meer woningen nodig om een verdere krimp te voorkomen
De leefbaarheid van Beuningen staat op het spel. Door het gebrek aan woningen
dreigt het dorp nog sneller te vergrijzen dan de overige kernen. Ook heeft dit grote
gevolgen voor het leerlingenaantal van de Mariaschool.
De gezinnen worden steeds kleiner, al ligt het gemiddelde nog steeds veel hoger
dan in de andere delen van de gemeente Losser en het gemiddelde van Nederland.
De komende tien jaar is mede door de vergrijzing en kinderen die de deur
uit gaan nog een forse daling van de gezinsgrootte te verwachten. Om dit te
compenseren moeten in de kern en het buitengebied circa 40 extra woningen
beschikbaar komen.
De vraag naar woningen is groot genoeg zo is bewezen bij de uitgifte van
Lomanskamp 2, voor elke kavel waren maar liefst drie gegadigden.
Ook de onlangs gehouden enquête onder jongeren laat een grote behoefte aan
betaalbare huizen in Beuningen zien.
Als Dorpsraad verwachten we dan ook dat in de definitieve woonvisie een en ander
wordt rechtgezet. Dat wil zeggen minimaal ruimte creëren voor 33 woningen,
exclusief de 12 woningen van Lomanskamp 2. Een en ander afgestemd op de
behoefte van de Beuningers.
Maatwerk in overleg met betrokkenen, met als hoofdaccent bouwen voor starters/
jongeren. Daarnaast is ook aandacht gewenst voor passende huisvesting voor
ouderen.
Beuningen ligt in een prachtige omgeving. Als inwoners zijn we daar trots op en
er ons van bewust dat gezorgd moet worden voor een zorgvuldige inpassing
van nieuwbouw. Er zijn daarvoor echter nog goede mogelijkheden in en aan de
verschillende randen van het dorp. Ook in het landschap passende nieuwbouw
op bestaande boerenerven heeft volgens ons potentie en kan verpaupering van
het buitengebied voorkomen.
De volledige tekst van de zienswijze staat op de website van de Dorpsraad www.
dorpsraadbeuningen.nl. De concept woonvisie kan gedownload worden van de
site van de gemeente Losser.
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GAS TERUG ZOEKT VRIJWILLIGERS
“Gas terug” is een initiatief van de Dorpsraad en energiecoöperatie Greuner.
Net als in Losser en De Lutte willen wij de inwoners van Beuningen de mogelijkheid
geven te besparen op het gasverbruik door het zogenaamd waterzijdig inregelen
van CV installaties.
Bij waterzijdig inregelen worden de radiatoren en/of vloerwarming zo ingesteld
dat deze allemaal even veel warmte afgeven. Hierdoor is bijvoorbeeld niet de
ene radiator erg warm en een andere een stuk minder. Hierdoor wordt het
comfortabeler in huis en kan waarschijnlijk ook de cv keteltemperatuur worden
verlaagd. Die werkt dan efficienter. Dit kan resulteren in een vermindering van het
gasverbruik van 10% tot soms wel 15%. Dat scheelt dus ook in de portemonnee.
Ook kan vaak de draaisnelheid van de cv-pomp worden verminderd, waardoor de
cv installatie minder geluid maakt.
Om dit te kunnen uitvoeren in Beuningen zoeken wij een aantal vrijwilligers,
mensen die in de branche werken of gewerkt hebben of gewoon mensen die ook
mee willen doen. De bedoeling is dat mensen die het nodig hebben een cursus
krijgen, indien nodig online.
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij de dorpsraad: info@dorpsraadbeuningen.nl
Het is de bedoeling dat het waterzijdig inregelen gedurende het komende
stookseizoen wordt uitgevoerd.

POWERWALKING
Ons lichaam vraagt om bewegen, zeker in deze tijden van corona. Bewegen
bevordert de conditie van hart en longen, verkleint het risico’s op ontwikkelen
van aandoeningen of voorkomt erger. Daarom gaat op 3 juni powerwalkingclub
Denekamp-Beuningen-De Lutte van start. Wil jij in de buitenlucht werken aan een
betere conditie? Net zoveel calorieën verbranden als joggen, maar minder risico’s
op blessures? Vind je het leuk om met anderen te bewegen? Dan is Powerwalking
wat je zoekt! We lopen in een stevig tempo
met krachtige armbewegingen. Tussendoor
doen we spierversterkende oefeningen.
De focus blijft op het wandelen. Je kunt
je aanmelden via www.powerwalkingclub.
com, locatie Denekamp. Tijden kunnen
nog aangepast worden, afhankelijk van de
animo. We starten op wisselende locaties
in Denekamp, Beuningen en de Lutte. Een
proefles is gratis. Op 5 mei is er een open
dag met gratis lessen (we hanteren de
geldende
coronamaatregelen).
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PLATFORM LOSSER DUURZAAM
Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam
(VLD) als onderdeel van het Platform
Losser Duurzaam heeft met verschillende
persberichten aandacht gevraagd voor
buurtinitiatieven met betrekking tot
duurzaamheid. We houden ons o.a. bezig
met burgerinitiatieven op het gebied van
een circulaire economie. We houden ons
o.a. bezig met burgerinitiatieven op het
gebied nieuwe energiebronnen.
Energiecoöperatie, wie trekt de kar?
We lopen in Nederland en in de hele wereld aan tegen de grenzen van het steeds
groter gebruik van energie daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om nieuwe
energie bronnen aan te boren zonder dat we het milieu daarmee verder belasten.
Het gaat er om dat we evenwicht bereiken tussen mens (people), milieu (planet)
en economie(profit). We hebben het dan over duurzaamheid en we horen u al
denken “wat moet ik daarmee”.
De gevolgen laten zich raden als we geen evenwicht weten te bereiken,
luchtvervuiling, verspilling van grondstoffen en een klimaatverandering om maar
wat te noemen. De vraag blijft dan “wat kan ik dan doen”. Denk ook aan de
bezuinigingstips die hier al eerder in de huis aan huis bladen zijn verschenen,
ook op het gebied van water besparing en elektriciteitsbesparing. Een ander
voorbeeld is het lokaal voedsel produceren in een zgn. eetbaar plantsoen of
voedselbos. Dat mag dan weinig zijn maar alle beetjes helpen. Zo is het ook
mogelijk om zelf elektriciteit te produceren.
Als we nu gezamenlijk voldoende zonnepanelen op de daken leggen dan kan
iedereen daarvan profiteren, ook als je zelf geen gunstig dak hiervoor hebt.
Dan kunt u bijvoorbeeld participeren in de zonnepanelen die op de daken liggen
bij boerderij Luijerink in Overdinkel. Door garantie van oorsprong certificaten
(GVO) te kopen krijgt u gegarandeerd stroom uit de buurt. Voor meer informatie
Zonne-energie van Familie Luijerink-Hendriksen
Ook hier geldt alle beetjes helpen. Er zijn in Losser genoeg geschikte daken en
grote daken die in aanmerking komen voor zonnepanelen zoals bij boerderijen en
bedrijven die dan een groot deel in de elektriciteitsbehoefte van Losser kunnen
voorzien.
Om dat mogelijk te maken is er een energiecoöperatie nodig. Een energiecoöperatie
is een initiatief van lokale bewoners die met elkaar aan de slag gaan met
duurzame, lokale energie. We brengen mensen samen die wel dan niet een
geschikt dak hebben. Dit staat bekend onder de naam “postcoderoosregeling”
deze regeling maakt het dus ook mogelijk voor deelnemers die geen geschikt
dak hebben voor zonnepanelen om te investeren duurzame energie. Naast het
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afnemen van elektriciteit kan je er ook voor kiezen om zelf producent te worden
door mee te investeren in een installatie van zonnepanelen elders. Een voorbeeld
van zo’n energiecoöperatie is in Beuningen. De regeling die gold tot 31-12-2020
is aangepast omdat deze een beetje ingewikkeld was. De nieuwe regeling is per
1-1-2021 omgezet in een subsidieregeling. Investeren wat is dat?. In dit geval het
beschikbaar stellen van geld met als doel op langere termijn te profiteren van de
opbrengsten van dat geld. Let op dit is geen gokken. Je hebt de zekerheid dat je
gaat profiteren van de opbrengst van de verkocht stroom doordat de prijs die je
betaalt wordt verrekend met het aandeel in de investering, met daar bovenop een
subsidie van het rijk. Voor 2021 is daar 37 miljoen euro voor beschikbaar. Alle
nieuwe projecten zullen voor de subsidie moeten intekenen totdat de pot leeg is.
Meer informatie te verkrijgen via infoVLD@losser.nl
Wat we nodig hebben is mensen die de kar willen trekken het is niet de gemeente
Losser die dat gaat doen het zijn puur de bewoners die dat moeten oppakken. De
gemeente Losser en met name het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) die
ondersteuning en advies geven.
Belangstellenden kunnen zich via het mail adres infoVLD@losser.nl melden.
Bespaartips:
In dit geval een aantal bespaar tips als je een wasdroger hebt.
Gebruik de droger zo min mogelijk. Hang je was te drogen op als dit mogelijk is.
Drogers verbruiken veel energie. Door bijvoorbeeld een kwart van al de spullen
die je normaal gesproken in de droger doet op te hangen, bespaar je al snel zo’n
150 kWh (ongeveer 30 euro) per jaar.
Laat was die je strijkt niet te droog worden. Het is namelijk makkelijker om te
strijken als de was nog een beetje vochtig is.
Kleding strijken die nog licht vochtig is gaat veel makkelijker dan kleding strijken
die volledig droog is. En het mes snijdt aan twee kanten: je hoeft de droger én het
strijkijzer minder lang te gebruiken.
Let bij de aanschaf van een (nieuwe)
droger goed op het energieverbruik.
Een droger is een van de grootste
energieverbruikers binnen een
huishouden. Het energielabel kan
een enorm verschil maken. Het is
dus zeker de moeite waard om bij
de aanschaf van een droger goed
op het het energieverbruik te letten.
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WENDY´S WEETJES
Al plannen gemaakt voor de komende feest- en vrije dagen? Ik heb een aantal leuke
uitjes voor jullie verzameld die je kunt doen samen met de kids. Gegarandeerd
plezier voor het hele gezin!
Dijk 59
Bij Dijk 59 hebben ze echt een prachtige grote speeltuin! Én een geweldig terras!
Wat wil je nog meer. Jullie genieten met een drankje in de zon en de kids vermaken
zich de hele middag. Ook handig, de speeltuin is afgesloten. De kinderen kunnen
dus niet zo makkelijk weglopen. Dat zit ook weer wat rustiger... Denekamperdijk
59 Losser.
Tovertocht pannenkoekenhuis de stroper
Een tovertocht voor kinderen door het bos van Landgoed Egheria. Deze wandeling
start vanaf de parkeerplaats van Pannenkoekhoes de Stroper in De Lutte. De
activiteit vindt ieder weekend plaats tussen 11.00 en 17.00 uur. De kinderen krijgen
een rugzak te leen met attributen en een toverketel. Ook krijgen ze vooraf een
echte toverhoed! De route is circa 2 kilometer met onderweg een 6-tal opdrachten.
Na afloop krijgen de kinderen een toverdiploma, een kinderpannenkoek, ranja en
kinderijs. Bentheimerstraat 25 De Lutte.
Douwe dabbert speurtocht Everloo
Douwe Dabbert is een Dwerg met een magische knapzak, een tover knapzak.
Tijdens deze activiteit mogen de kids de knapzak van Douwe Dabbert lenen en
er een tocht mee lopen door het “verstoorde dierenrijk”. Het prachtige landgoed
Het Roderveld is normaal een rustig natuurgebied. Maar sinds enige tijd is er veel
onrust in het bos. Kunnen de kids het dierenrijk helpen? Bij terugkomst krijgen de
kinderen iets lekkers te drinken en worden er marshmallows gegrild boven het
open vuur. Elke zaterdag en zondag en in de vakantie vanaf woensdag van 10.00
tot 15.00 uur. Havezathe het Everloo, Everlostraat 16 Rossum.
Expeditie polaroid van Actief Twente
De expeditie om Twente te leren kennen! Met een E Chopper op pad opzoek naar
de plaatsen op de polaroidfoto’s. Kun jij alle plekken vinden en de bijbehorende
vragen beantwoorden? Een uitdaging voor de echte puzzelaar. Het ultieme dagje
uit! Actief Twente, Denekamperstraat 49 Beuningen.
Spelen en ijs eten bij De Ijskuip
Bij erve Kuiper is altijd wat te doen! Voor een heerlijk ijsje ben je hier natuurlijk
goed maar loop daarna ook eens een rondje over het erf. Zo ontdek je van alles
over de boerderij, de dieren, het Kanaal Almelo-Nordhorn, het omleidingskanaal
en de flora en fauna van de omgeving. Naast koeien hebben ze ook paarden,
konijnen, vogels en kippen. Voor de kids hebben ze spannende in- en outdoor
speelplekken. Er is hier genoeg te beleven! Schotbroekweg 2 Denekamp.
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 8 mei 19:30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Collectant:		
B. Groener
Intenties:		
ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman 		
Aveskamp, Ouders Steunebrink-v.d Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, ouders
Heerink-Nieuwhuis, vader en moeder Oortman, Lide Smellink-Engelbertink
ouders Sanderink-Golbach, Jan Kuipers, Harry Booijink.
Donderdag 13 mei 09:00 uur, hemelvaart:
Voorganger: 		
pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:		
H. Rolink
Intenties:		
Bernadet en Henny Nieuwhuis
Zondag 16 mei 09:00 uur:		
Collectant:		
A. Sanderink
Intenties:		
Jan Kuipers v.d.kerkhofploeg
Zaterdag 22 mei 18:00 uur:		

Communieviering

Gebedsviering

Gemeenschappelijke viering
Ootmarsum
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Zondag 23 mei 09:00 uur, Pinksteren:		
Communieviering
Voorganger:		
pastor van den Bosch
Collectant:		 H.Kleisman
Jaargebed:		
Jan Bonnes, Jan Broenink
Intenties:		
fam. Broenink,Truus Bonnes Grashof, Gerard Olde
Olthuis, ouders Zanderink-Visschedijk, Jan Zanderink, ouders Schopman
Aveskamp, Hennie en Truus Eppink-Velthuis, ouders Heerink-Nieuwhuis,
Bets Loman, Bets en Anny Rikkink-Greftenhuis en Alwie, Lide SmellinkEngelbertink, ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Velthuis, Harry
Booijink, ouders Keizer-Scholten, Jan Oude Ophuis, Hennie Steunebrink v.d.
Denekamperstraat
Vrijdag 28 mei 20:00 uur:		
Voorganger:		
Mgr.Woorts en pastor van den Bosch
Intenties:		
Bernard en Annie Berning-Oonk

Heilig vormsel

VORMSEL VRIJDAG 28 MEI
Wij; Job Berendsen, Naduah Bloemen, Evi Oude Ophuis, Eva Hobbelink, Marie
Boerkamp, Jan Hoonberg, Jette Mollink, Yvette Berning, Nick Berendsen en
Jasmijn Wildemors mogen vrijdag 28 mei om 20:00 uur het Heilige Vormsel
ontvangen. Daar zijn we heel blij mee, want we moesten daar best lang op
wachten, vooral voor Job. Hij zou het vorig jaar eigenlijk al doen, nu kan hij mooi
met ons en met zijn eigen broertje mee doen.
We vinden het fijn dat het in onze eigen kerk plaats vindt en dat we samen met
Mgr. Woorts en Jose Van den Bosch er een mooie viering van gaan maken.
De wereld ligt voor je open
Elke richting is oké
Laat wat je niet wilt achter
En neem de goede dingen mee
Wij kijken uit naar ons Vormsel en de toekomst die voor ons ligt, met de kracht
van de Heilige Geest, die we dan krijgen gaat dat vast goed komen.
Groetjes van de Vormelingen.
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LOCATIENIEUWS
Heilig Vormsel en Eerste Heilige Communie
Op vrijdagavond 28 mei om 20.00 uur zullen de vormelingen in Beuningen hun
geloof bevestigen. Mgr. Woorts zal samen met pastor J. v.d. Bosch voorgaan
in deze Vormselviering, waarbij Mgr. Woorts het sacrament van het Vormsel
zal toedienen.
Zondag 30 mei om 11.00 uur zullen de communicantjes uit Beuningen hun
eerste Heilige Communie ontvangen.
Wij wensen allen, kinderen en ouders, broertjes en zusjes een goede
voorbereiding toe op het feest van het Heilig Vormsel en de eerste Heilige
Communie
De locatieraad

EERSTE COMMUNIE
Wij gaan de eerste communie doen op
30 mei 2021
Lise:
Ik ben Lise Nijhuis en ben 8 jaar oud.
Wist je dat ik van volleyballen houd. Ik
vind buiten spelen super gezellig op
straat en het schoolplein.
We hebben thuis een lief konijn.
Mijn lievelingskleur is mintgroen,
En ik ga binnenkort de communie
doen.
Stan:
Hallo ik ben Stan Wagenvoort.
Die graag met voetballen scoort.
Thuis woon ik met mama, papa, Wende
en Annemijn.
Samen hebben we het fijn.
Ook mijn konijntjes Vlekje en Pluisje
hebben in onze tuin een heel fijn huisje.

Tijn:
Ik ben Tijn Smellink en ben 7 jaar.
Ik zit in groep 4 van de Mariaschool.
Ik woon aan de Lomanskamp samen
met mijn vader, moeder en broertje
Cas.
Mijn hobby's zijn voetballen, buiten
spelen, muziek luisteren en zingen.
Rien:
Hoi, ik ben Rien.
Jullie hebben mij vast weleens gezien.
De jongste op rij, van de Berendsen
boerderij.
Ik help papa vaak met onze schapen,
en hou ook erg van uitslapen!
Klootschieten en voetbal vind ik erg
leuk,
en ik lig ook vaak in een deuk.
Mijn lievelingskleur is blauw en nu zeg
ik ciao
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PASTORPRAAT
Hoop en verwachting Pinksteren 2021
Het is vroeg in de ochtend, en de vogels buiten fluiten volop in de opkomende
zon. De lente lijkt nu echt aangebroken, bloesem aan de bomen, bloembollen
knallen uit de grond en her en der brengen perkplantjes weer kleur aan onze
wereld. Het is de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In dorp, stad en land wordt de
vrijheid herdacht, nog op aangepaste wijze, terwijl de roep om vrijheid in doen
en laten steeds luider klinkt. De geest van hoop en verwachting waart door de
wereld, maar ook die van rustig aan, wacht nog even. We zoeken de balans in
wat we kunnen en mogen. We ervaren nu al meer dan een jaar welk een enorme
impact het Corona-virus heeft op iedereen en alles. Samen voelen we onze eigen
kwetsbaarheid en kleinheid meer dan ooit.
Ook voor ons als parochiegemeenschap is het een tijd van aanpassen; de
verschillende feesten en andere vieringen die normaal in en rond de kerk
plaatsvonden, konden het afgelopen jaar helaas geen doorgang vinden. Het
afscheid nemen van dierbaren bij overlijden, moet nog steeds in kleinere kring
plaats vinden. Met het wegvallen van ons ‘normale’ leven, merken we ook, meer
dan anders waar het werkelijk op aan komt in ons leven: hoe belangrijk het samen
zijn is, hoe belangrijk de kleine dingen zijn, hoe mensen klaar staan om anderen
te helpen en dat te doen wat nodig is. Om een hart onder de riem te steken.
Of bemoedigen door een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen. Zelfs de
kleinsten onder ons deden dat door kaarsjes te branden en geschilderde stenen na
Pasen op de graven te leggen. En zo willen we ook blijven kijken naar de positieve
dingen die we om ons heen zagen en zien gebeuren. Is dat niet de betekenis van
Pasen? Het feest van de opstanding van Christus; Hij die ons het voorbeeld gaf
om op te staan tegen alle onrecht, die oog had voor de zieken en zwakkeren in
de samenleving. Is dat niet de betekenis van Pinksteren? Het feest van de hoop,
van ontmoeting en er op uit gaan naar de ander? In dat voorbeeld dat Jezus ons
gaf, in die geest van eenheid waar we met z’n allen zo naar verlangen. Het is ook
in die geest van ‘samen delen en samen zijn,’ waarin kinderen zich voorbereiden
op de eerste heilige communie. Het is díe Heilige Geest waar we voor de jongens
en meisjes om bidden in de vormselvieringen. Het is ook in dat vertrouwen en
uithouden van de ouders, de gastouders, en werkgroepenleden waarin zij kans
hebben gezien op vaak heel creatieve wijze de kinderen te begeleiden. We hopen
voor deze kinderen, voor onszelf en voor de toekomst op een nieuw bewustzijn,
een verwarmende frisse wind die op mag steken. Het is die hoop dat ons uitzicht
geeft op betere tijden en moed geeft om nog even vol te houden. Zo willen we
Pinksteren vieren.
Ingrid Schraven pw
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LIED VAN DE GEEST
Deze dag je verwacht in dit uur,
nieuw begin met 'n naam en met vuur.
Want je weet 't: je ziet 't
veel mensen zijn gewond,
onvoorstelbaar heel de wereld rond.
Deze dag, als het mag, in een droom:
Alleman in een tuin bij de boom:
Want je weet 't; eens komt 't:
een nieuwe ademtocht.
Door mensen al eeuwenlang gezocht.
Deze dag even stil voor de storm:
Vraag elkaar naar 't hoe en waarom:
Want je weet 't: je voel 't:
Waar liefde wordt gedaan,
een nieuwe stad van mensen zal ontstaan!
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COMMUNIE EN VORMSELVIERINGEN
Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou
zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn
handen”. (Jesaja 49, 15-16).
Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige
wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het
welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar het voortaan deel van uit zal
maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de
betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze
ervoor om hun zoon of dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of
oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de
ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een
kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan
doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap.
Nu spreken zij zelf de naam uit die hun ouders hun gegeven hebben. En in die
tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon (-tje) geworden: het kind
heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel
geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar
het blij van wordt (of juist niet!).
Wanneer de kinderen in de laatste klas van het basisonderwijs aangekomen zijn,
brengen ouders hun kind opnieuw naar voren en noemen zij de naam die zij hun
kind gegeven hebben. Zij doen dat in het vertrouwen, met de hand op schouders
van hun kind, dat het de bagage die zij meegegeven hebben op een goede manier
op de weg door hun leven zullen inzetten. Samen met de bisschop wordt tot God
voor deze jongeren gebeden om de geest van wijsheid en verstand, van inzicht
en sterkte, de geest van kennis van ontzag en liefde. Met het zegel van de heilige
Geest, de gave Gods, wordt de vormeling tot slot gezalfd. Een bijzonder moment,
een nieuwe stap op weg naar volwassenheid.
De komende tijd zullen heel veel communicantjes het sacrament van de
eucharistie ontvangen en meer dan 150 vormelingen in onze parochie op deze
manier hun geloof bevestigen. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en
vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn
door mensen die hen daarbij met liefde helpen. Onze naam staat geschreven in
Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld
zijn.
Wij wensen allen kinderen en ouders, broertjes en zusjes een goede voorbereiding
toe op het feest van de eerste Heilige Communie, en de vormselvieringen
Pastoraal team en werkgroep parochie Lumen Christi
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WIJ GEDENKEN MARIETJE GOLBACH-KAMPHUIS
Marietje werd geboren op 15 januari 1933 in de Lutte. Na de lagere school ging
ze werken, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.
In de jaren voor het trouwen werkte ze bij “Het Wapen” in Oldenzaal en ze
vertelde trots dat ze van de fooien die ze daar ontving een deel van uitzet
heeft betaald . Na haar huwelijk met Frans Golbach kwamen ze te wonen in
Beuningen aan de Beuningerstraat, waar een mooi huis werd gebouwd. Na haar
trouwen deed ze nog schoonmaakwerk in Denekamp en vermaakte ze kleding.
Tijdens hun huwelijk werden ook de kinderen Harry en Laurens geboren.
Het zorgen en koken voor Frans en de kinderen was het liefste wat ze deed.
Beroemd aan de Beuningerstraat werd ze met haar groentesoep, slaatje en
pannenkoeken.
De pannenkoeken moesten worden gemaakt van “kaboutertjes
pannenkoekmeel” en daar voegde zij wat eigen ingredienten aan toe voor
de lekkerste pannenkoeken op aarde, zoals de kinderen en kleinkinderen
dat verwoorden. Marietje was een vrouw van eenvoud, hard werkend, op de
achtergrond, maar vooral een vrouw van huiselijke gezelligheid.
Iedereen was altijd welkom in haar huisje voor een kopje koffie met speculaas,
ook wel bekend als een mopke. Bij de wekelijkse boodschappen stond op
het boodschappenbriefje altijd: koffie, koffiemelk, speculaas. In vroeger jaren
hadden Marietje en Frans ook een grote groente-tuin en werd veel groente en
fruit in geweckt, waarna de kelder volstond met weckpotjes. Het geloof speelde
een grote rol in het leven van Marietje. Maria had een speciaal plekje in haar
hart. Ook naar het hopice zijn twee Mariabeeldjes mee geweest en hebben bij
haar gestaan.
Trouw gingen ze samen op de fiets naar de Gerhardus Processie in Overdinkel
en ook de jaarlijkse bezoeken aan het zieken-tridium vormden voor haar een
hoogtepunt. Toen haar man Frans 4 jaar geleden overleed was dat voor haar
en harde klap. Ze hoefde niet meer te zorgen. Ze vond een nieuwe invulling
door 2 kranten te lezen en veel te puzzelen. Weddenschappen met Twan over
het al of niet winnen van FC Twente vond ze prachtig. De laatste jaren ging de
gezondheid achteruit. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, zoals Laurens tijdens de
viering verwoordde.
Telkens vocht ze zich weer terug naar de Beuningerstraat.
Drie weken geleden ging dat niet meer. Ze werd opgenomen in het hospice in
Oldenzaal, waar ze in het bij zijn van haar kinderen op 15 april haar leven terug
gaf aan haar schepper. Op 19 april hebben we haar, na de uitvaartviering te
ruste gelegd op het parochieel kerkhof bij haar man Frans.
We wensen de familie Golbach veel sterkte toe.

21

PINKSTEREN, FEEST VAN DE HOOP
‘Geloof, hoop en liefde, waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop’ Charles
Péguy
Op zaterdag 22 mei van 13.00 u. – 16.00 u. openen de Katholieke en
Protestantse kerken in Denekamp en Ootmarsum hun deuren. 22 Mei is de
zaterdag voor Pinksteren. En Pinksteren is bij uitstek het feest van de hoop.
Hoop is een woordje van maar vier letters. Maar het is nu meer welkom dan
ooit. Bijna nooit beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En bijna nooit
verlangden we zo naar uitzicht en betere tijden. Met Pinksteren vieren we dat er
hoop is. Het is het feest van de Geest, van de communicatie, elkaar verstaan, de
kerk naar buiten. Die hoop van Pinksteren willen we delen met alle inwoners van
Denekamp en Ootmarsum. Daarom nodigen we iedereen uit om Pinksteren met
ons en met elkaar te vieren.
Kom een kijkje nemen bij of in één van de kerken. Doe mee met de activiteiten,
luister naar de muziek, kijk naar de beelden van hoop, steek een kaarsje op.
Vertel ons wat jou hoop geeft. Steek anderen een hart onder de riem door
hoopvolle berichten op de vlammen te schrijven en hang ze op, zodat iedereen
ze kan lezen. Tot ziens op zaterdag 22 mei.
Pastoraal Team Lumen Christi en de kerkenraden van de Protestantse
Gemeenten Denekamp en Ootmarsum.

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
•
•
•
•

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551
www.lumenchristi.nl

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

Kloppendijk 32 • Denekamp

06 12 03 14 24

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

witgoed

RILOH

LOONWERK
GRONDVERZET

TRANSPORT
• Straatwerk & verhuur • Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

A:
E:
T:
W:

Faradayweg 5
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen

Wij denken

graag met

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

u mee!

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP
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