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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 3 september uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 2 september
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres: 			
Trudy Oude Nijeweme:
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

Augustus
21		

-

Oud papier

September
25		
25 - 26		

-

Oud papier
Dorpsfeest - Buitengewoon Beuningen

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
KOMKOMMERTIJD
“Heb jij nog nieuws?”
“Ik niet….jij dan?”
Zo klinkt het de hele dag door
Samen liggen ze zij aan zij
Aan de kleur van hun vacht te zien:
Echte groentjes
Jong en sappig
Vers geplukt
Keurig verpakt
“Nou… Gooi het dan maar in de groep….”
En eindelijk
Komt het hoge woord
Er uit:
Het is weer Komkommertijd!

© G.J.M.Zegers 2021
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WANDELING - 12.5KM
Nieuw in ´t Klokhoes: wandelroutes door ons mooie landschap! Ter promotie
van de Herfstwandeling gaan we elke drie weken, in elke editie van 't Klokhoes
een mooie wandelroute promoten. Deze routes, langs de mooiste plekjes van
Twente, zijn gratis te vinden door het scannen van de QR code.
Dit kan eenvoudig door met de camera van je telefoon te scannen. Afhankelijk
van je merk telefoon zal deze automatisch de code herkennen en de link laten
zien. Mocht je camera dit niet doen, download dan een gratis QR code scanner
in de Apple AppStore of de Google Play Store door de zoeken naar 'QR code
scanner'.
In deze editie een prachtige wandeling van 12,5 km met de start vanaf het pleintje
voor de kerk in het centrum van Lonneker. Verbazingwekkende wandeling met
heel veel groen, prachtige paden, en lommerrijke parken. Voor afwisseling zorgt
het deel naar en door de wijk Roombeek met aandacht voor geschiedenis,
architectuur en cultuur. Een gedeelte van de wandeling voert door de nieuwe wijk
’t Vaneker, de oude militaire basis. Een wandeling langs prachtige woningen in
een bosrijke omgeving.
https://bit.ly/3smvqUe
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WENDY´S WEETJES
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Boerenuitje voor jong en oud

Langse

Een rondje langs échte streekproducten!

Streekproducenten
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Versteeg Vlees
Schouwdijk 20, Vasse
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Met de auto rond Ootmarsum en Tubbergen

Check eerst: de juiste openingstijden
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Lentfert Beef

pakketje*
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Oldenzaalseweg 125, Fleringen

met echte
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producten
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Almelo

* Stuur een mooie foto in en win een pakketje
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 22 augustus 09:00 uur:
Eucharistieviering
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Collectant:		
H. Rolink
Intenties:		
Uit dankbaarheid bij een 60 jarig huwelijk,
			
Anna Olde Olthuis/Nolten, Harry Booijink.
Maandag 23 augustus 13:30 uur:
Voorganger: 		
pastor Schraven

Viering bij opening schooljaar

Zaterdag 28 augustus 19:30 uur:		
Collectant		
G. Smellink
Jaargebed:		
Sientje Sanderink-Golback
Intenties: 		
Johan Sanderink, Jan Zanderink,
			
Jan Raatgerink, Harry Booijnk

Gebedsviering

Woensdag 1 september 8:30 uur:
Communieviering
Voorganger		
pastor van Vilsteren,
			
Hanne Kamphuis en Noek oude Ophuis
Zondag 5 september 09:00 uur:		
Voorganger		
pastor Kerkhof-Jonkman,
			
Maria Hoonberg en Yvette Berning
Collectant		
A. Sanderink
Intenties: 		
Hennie Rikkink, Johan Bloemen

Communieviering
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PASTORPRAAT
Het is een zomer om nooit te vergeten. We hebben ernaar uitgezien, naar deze
zomer, een zomer met zon en warmte, met dagen die geen einde hebben en
avonden die heel langzaam wegglijden. Waarin het ritme van leven trager lijkt en
eenieder met veel minder toe lijkt te kunnen. Er zijn nog niet zoveel evenementen
maar er is gelukkig al meer toegestaan, en we kunnen genieten van de natuur en
van elkaar. En terwijl mensen druk bezig zijn op het land met oogsten, plukken
en maaien, zijn er ook velen die genoten hebben van een welverdiende vakantie
in eigen land of buitenland. Deze tijd is voor iedereen een periode om tot rust te
komen, van loslaten en nieuwe energie opdoen.
Tegelijk houdt Moeder Aarde ons deze zomer een spiegel voor. De regenbuien en
overstromingen in het zuiden van ons land, in de Eiffel en de Ardennen, de vele
bosbranden in het zuiden van Europa, het bijentekort; ze zijn allemaal tekens aan
de wand dat ook de aarde uitgeput raakt en nieuwe energie nodig heeft. Want
de zomer van 2021 heeft tot nu toe al bijna alle bestaande records van nattigheid
en droogte gebroken. En of dat nog niet genoeg is worden we door de media
met een duizelingwekkende snelheid overspoelt met nog meer narigheid in de
wereld, door mensenhanden elkaar aangedaan. Het lijkt of alles tegelijk komt,
niets is meer gewoon, niets is meer normaal, het is de wereld op z’n kop. Je krijgt
de neiging je af te sluiten in je eigen bubbel. In de encycliek Laudato Si' van paus
Franciscus roept hij ons op dat juist niet te doen en vraagt hij aan 'alle mensen
van goede wil' om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.
Om ons te richten op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de
levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties
die na ons komen. Dat betekent een hervorming van de economie, politiek,
maatschappij, ja ook de kerk, en vraagt om bezinning én actie van ieder van ons.
Het zal een grote uitdaging zijn voor de nabije toekomst.
Terwijl ik dit alles overdenk kijk ik naar mijn mooie tuin waar binnenkort een ander
gezin van zal genieten, want ook wij gaan verhuizen. Onze verhuisdozen laten
zien dat ook wij met minder toe kunnen.
Pastor Ingrid Schraven
Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode
Voor meer informatie kunt u terecht op
https://laudato-si.nl
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FIETSTOCHT VREDESWEEK - TE HOAP OP 'T RAD

Op weg naar een inclusieve samenleving, dwz. Op weg naar een samenleving
waar iedereen welkom is, iedereen mee kan doen en iedereen er bij hoort.
Vooraankondiging voor Zondag 19 september
Onder bovengenoemd thema hebben de parochie Lumen Christi en de
Protestantse Gemeenten Ootmarsum en Denekamp, twee geweldig mooie
fietstochten uitgezet. Eigenlijk is het één fietstocht die is opgebouwd uit twee
aparte routes. Eén route voert langs de kerken en kapellen van Ootmarsum,
Agelo, Tilligte en Lattrop. De andere route voert  langs kerken en kapellen van
Denekamp, Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en ook weer Lattrop. Elke
route is circa 40 km lang en afzonderlijk te fietsen. In Lattrop kruisen de beide
routes elkaar en kunt u kiezen om ook de andere route (erbij) te fietsen. U kunt
bij elke kerk starten. Op zondag 19 september zullen er in alle kerken, maar ook
elders onderweg activiteiten worden aangeboden.
Samen onderweg door ons mooie Twente, samen onderweg om elkaar te
ontmoeten, naar elkaar om te zien, in navolging van Jezus.
Meer informatie over de routes, de tijden en de activiteiten volgt in de komende
weken in uw locatieblad, op affiches in de kerken en op de website van de
Parochie: www.parochielumenchristi.nl
Ook als u niet mee fietst, bent U zondag 19 september welkom in onze kerk om
de expositie “Humor in de kerk” te bekijken

CONTACT PAROCHIE

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
Opening parochiesecretariaat:
09:00 - 11:30 uur
Woensdag:
09.00 - 10.00 uur
tel. 0541-353551
Adres: 		
Beuningerstraat 75
www.lumenchristi.nl
		
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.
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

10

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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