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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

K I E N H U I S

Als uitvaartbegeleidster of 
spreekster sta ik u graag bij  
zodra een leven herinnering 

geworden is.

K I E N H U I SK I E N H U I S
AngelineAngelineAngelineAngeline

Oude Dijk 57, Beuningen  |  (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 27 november uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 26 november
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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November
17  - Ledenavond ZijActief om 20:00 bij 't Sterrebos
28  - Tweede voorronde Creatieve Dagen
December
4 en 5  - Voedselinzameling
5  - Finale Creatieve Dagen

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

VOGELTAARTEN

Ze zijn er weer!

Verwen de vogels in uw tuin met een vogeltaart.
In de winter gaan vogels op zoek naar voedsel. We kunnen ze voeren met de 
vetbolletjes of pindazakjes. Maar heeft u ook wel eens gedacht om ze een 
vogeltaart als lekkernij voor te zetten?   
Dit is niet alleen lekker voor de vogels maar ook een genot om er zelf naar te 
kijken.

De eigen gemaakte vogeltaarten zijn van dierlijk 
vet en is rijkgevuld met vogelzaad en andere 
lekkere versnaperingen voor de vogels.

Een genot voor de vogels! Maar ook leuk om als 
cadeau weg te geven.

Bent u geïnteresseerd? 
Mijn nummer is: 06-57211619

Ellen Steerenberg.
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Het is een mooie nazomerse dag met 
heerlijk zonnetje, een perfecte dag voor 
een wandeling met de hondjes.
Ik loop via de kerk en zie dat de pastoor 
een jong stel uit Beuningen aan het 
opwachten is, om ze vervolgens te 
begeleiden naar het altaar alwaar ze in 
de echt zullen worden verbonden.
Ik vervolg mijn weg via het kerkhof 
richting de Lomanskamp en zie in de 
verte op het land van Evering dat er 
diverse aannemers bezig zijn met het 
afronden van de bouw van de diverse 
huizen speciaal gericht op jongeren, ik 
besluit straks nog even te gaan kijken 
bij het nieuwe huisje van mijn dochter.
Als ik verder loop kom ik aan de 
achterzijde van de nieuwe school. 
Het is net speeltijd, tientallen kinderen 
spelen op het nieuwe schoolplein en 
zijn druk bezig in de zandbak.
De temperatuur is inmiddels van 
dien aard dat de vrijwilligers van het 
dorpshuis hebben besloten om de 
koffieochtend heden buiten te laten 
plaatsvinden en zetten de tafels en 
stoelen buiten. De oudere kinderen 
van de school helpen druk mee met de 
verhuizing van het meubilair zoals een 
goede buur betaamt.
De nieuwe gymzaal stroomt inmiddels 
leeg, er blijkt een speciale gymles te 
zijn gegeven voor de dames van “zij-
actief”, ook de dames ploffen neer 
op het tijdelijke buiten terras van het 
dorpshuis.
Ik vervolg mijn weg met de hondjes 
over het schoolpad en zie aan de 
achterzijde van de Lomanskamp het 
veelbesproken “hofje” waar de ouderen 
ook buiten zitten.
Het was destijds een goed idee om een 
enkele seniorenwoningen bij elkaar te 

plaatsen in de vorm van een hofje met 
de mogelijkheid tot zorg.
Alle credits voor de Gemeente Losser 
welke toch in sneltreinvaart handelde 
om het bouwen in Beuningen voor jong 
en oud mogelijk te maken.

Dan plotseling; harde muziek, ik schrik 
wakker, mijn wekkerradio loopt af, het 
is 06.30u.
De harde realiteit dringt tot mij door;
Er is geen woningbouw voor jongeren... 
er is geen woningbouw voor senioren... 
De kerk is inmiddels bijna een leeg 
gebouw waarmee Beuningen verder 
weinig kan..., ik kijk uit het raam en 
zie de Mariaschool waarop in de 
schooltijd van mijn kinderen meer dan 
100 kinderen telde... we komen nu niet 
verder dan de helft...
Begrijpt u mij goed, ik ben een 100% 
voorstander van een nieuwe school, 
gymzaal en dorpshuis, maar uiteindelijk 
zal het gebruik c.q. bezetting afhangen 
van een  nieuwe jonge generatie 
Beuningers welke zich in ons prachtige 
dorp kunnen settelen.
Bij deze een oproep aan de dames en 
heren van het pluche van de Gemeente 
Losser: Denk eens aan deze kleine 
kern binnen uw gemeente grenzen, 
wij Beuningers kennen inmiddels de 
diverse toekomstvisies en de plannen 
op de lange termijn. Ga concreet 
worden, met de juiste bouwplannen, 
voor de juiste doelgroep, zorg ervoor 
dat ons dorp ook op de lange termijn 
leefbaar blijft!

Laurens Golbach / inwoner Beuningen 
/ bezorgde vader van 3 kinderen 
(waarvan 2 zeer graag in Beuningen 
zouden willen blijven wonen)

COLUMN: ZIJN DROMEN BEDROG?
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Enquete electrisch vervoer
In 2030 worden er geen nieuwe brandstof auto's meer verkocht. Veel mensen 
maken nu al de overstap naar elektrisch rijden. Als gemeente willen we hierop 
voorbereid zijn. Daarom doen we een klein onderzoek door middel van een 
enquête over duurzaam vervoer. Met deze enquête 
onderzoeken wij wat de huidige vraag is naar elektrische 
voertuigen, laadpalen en deelvervoer in de gemeente 
Losser. Aan de hand van de resultaten gaan we zorgen 
voor de faciliteiten die jij nodig hebt! De enquête is te 
vinden op https://meedoen.losser.nl/nl-NL/projects/
elektrischvervoer en via de QR code, invullen duurt 
ongeveer 5 minuten.

Team vrijwilligers ruimt structureel afval op in buitengebieden van gemeente 
Losser 
Het team actie is nog op zoek naar 4 of 5 vrijwilligers in Beuningen! 
In gemeente Losser ruimt een groep van inmiddels 67 vrijwilligers het zwerfafval 
in de buitengebieden op. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar een paar 
vrijwilligers uit Beuningen. Dan kunnen ze het hele buitengebied meenemen. 
Meedoen? Aanmelden kan via Frans Wijlens: 
Mail: frans.wijlens@gmail.com   Telefoonnummer: 06 36275589 

Gas besparen? Zet 'm op 60!
Wist je dat je tot €60 per jaar kunt besparen door je cv-ketel op 60 ºC te zetten? De 
meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 
80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. Deze snelle 
besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder 
verlies van comfort en geen risico op een koude douche. 
Mocht het zelf niet lukken, dan helpen installateurs 
die zijn aangesloten bij Techniek Nederland en 
lokale energiecoöperaties je ook graag. Kijk op  
www.zetmop60.nl en volg de stappen om jouw ketel 
aan te passen.

De collecte van dit fonds heeft dit jaar € 670,82 opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.
Ook dank aan onze al jarenlange enthousiaste collectanten.
Graag rekenen wij volgend jaar weer op iedereen.

GEMEENTENIEUWS

COLLECTE HANDICAP NL
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KATS VAN DE WIES OP ZOEK NAAR LEDEN

Zoals de meesten vast weten zijn wij in Beuningen in 2020 gestart met blaaskapel 
“Kats van de Wies”. We bestaan op dit moment uit 20 leden. Ondanks dat corona 
roet in het eten gooide, gaat het nu de goede kant op en kunnen we al een leuk 
deuntje blazen. We hopen dan ook aanstaande carnaval in Beuningen erbij te 
zijn. Wel zoeken we nog iemand die het leuk vindt om op de sousafoon te gaan 
spelen. Ook bij de trombones en trompetten kunnen we nog enthousiaste nieuwe 
leden gebruiken. Lijkt het je leuk om dit te leren? Twijfel niet en neem contact met 
ons op! 
Mail: katsvandewies@gmail.com 
Tel: 06-13048925 / 06-83711728 

Het zal weer een indrukwekkend schouwspel worden van galopperende paarden, 
ruiters in rode  jassen en blaffende honden over de akkers van De Lutte en 
Beuningen. 
Op woensdag 15 december organiseert de KNJV (koninklijke jachtvereniging) een 
slipjacht startend  vanaf Hotel het Ros van Twente. Om 12:30 wordt er verzameld 
op de parkeerplaats en kan 
men de  route ter plekke 
afhalen. Tevens zal deze bij ''t 
Sterrebos te verkrijgen zijn. 
De tocht van ongeveer 20km 
duurt ca. 3 uren inclusief 2 
kills (pauze) en volgt door 
het glooiende  landschap van 
de Lutte, de Austiberg en het 
Beuninger Achterveld. 
Met de particuliere 
g r o n d e i g e n a r e n , 
S t a a t s b o s b e h e e r , 
Natuurmonumenten en 
het Waterschap zijn  goede 
afspraken gemaakt en mag de 
vereniging eenmalig van hun terreinen gebruik maken. 
Werden er vroeger op vossen gejaagd, tegenwoordig zet een sliptrekker te voet 
het spoor uit met  een jutezak gedrenkt in vossenurine. Dit spoor wordt dan door 
de honden, met name Fox Hounds uit  eigen kennel van de KNJV, gevolgd. 
Deelnemers komen uit Twente maar ook uit de rest van Nederland. 
Belangstellenden kunnen via de aangegeven zichtlocaties het schouwspel 
volgen. Volg ook onze facebookpagina Slipjacht De Lutte, hier kan men ook extra 
informatie vinden.

SLIPJACHT DE LUTTE - 15 DECEMBER 2021
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WENDY'S WEETJES

DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: - EN - IS +

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, de Dorpsquiz Beuningen. Maar 
liefst 15 teams streden voor de titel winnaar Dorpsquiz Beuningen 2021 en 
natuurlijk voor de fantastische hoofdprijs! Wat deze prijs precies inhoudt dat 
blijft nog even geheim. Het was weer een heel geslaagde  avond! Wat hebben we 
als organisatie gelachen en genoten van alle fanatieke deelnemers. We hebben 
enorm creatieve foto’s, mooie columns en andere hartverwarmende inzendingen 
mogen ontvangen. Aan ons nu de taak om de quizboekjes en alle opdrachten te 
gaan nakijken en beoordelen. Een hele klus maar we zijn erg benieuwd naar alle 
antwoorden en natuurlijk naar welk team er dit jaar zal winnen!

Prijsuitreiking Dorpsquiz Beuningen 
Zondag 19 december 2021 
Kerstmarkt Beuningen 

Alle teams heel erg bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot de prijsuitreiking 
en de volgende Dorpsquiz Beuningen! 

De komende edities van 't Klokhoes zullen we telkens een team uitlichten die mee 
heeft gedaan aan de dorpsquiz. Deze editie is het de beurt aan de winnaars van 
vorig jaar: Team - en - is +.

Schilderij opdracht: kies een schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De 
inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.
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Column opdracht: Schrijf een leuke column, die leuk, grappig en/of boeiend is 
om te lezen.

SAMEN IS NIET ALLEEN

Hoe ziet Beuningen er over 50 jaar uit? Wie het weet mag het zeggen, maar het 
blijft natuurlijk gissen. Om je toekomst te kennen, moet je weten wat je historie 
is. En de wetenschap over hoe het ooit was, is gelukkig nog bij velen in goede 
handen.

De vraag is echter voor hoe lang nog. Want de oudere inwoners van het dorp 
blijven het liefst zo lang mogelijk op de plek waar ze al jaren wonen. Dat 
betekent direct dat er voor de jongere aanwas niet al te veel kansen zijn om 
een huis te vinden. Dat is overigens niet de schuld  van die ouderen. Het is 
niemands schuld, want soms gaan dingen zoals ze gaan. Dat de gemeente 
Losser er meer dan tien jaar over heeft gedaan om bouwgrond te genereren, 
laten we maar even buiten beschouwing.

Er wordt weer gebouwd en ook al is dat plan er gekomen dankzij of ondanks 
het vlottrekken van een aannemer uit Lattrop, het biedt de Beuningse burger 
moed. De grote angst die al jaren in het dorp leeft, is het verdwijnen van de 
Mariaschool. Maar goed nieuws was er onlangs toen naar buiten kwam dat 
een groep Beuningers de handen ineen heeft geslagen om een dorpshuis te 
integreren in het nieuwe plan voor de school. Samen is niet alleen, zullen we 
maar zeggen.

De Losserse politiek is positief verrast en ziet het helemaal zitten. Het plan 
moet van de tekentafel nog wel in een echt bouwplan worden gegoten, maar 
dan staat niets de bouw van dorpshuis en een nieuwe school nog in de 
weg. Cruciaal voor de toekomst van Beuningen, maar laat dat gerust aan de 
inwoners over, die weten samen heel goed wat goed is voor het dorp. 

- en - is +
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 14 november 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Yvette Berning, Jasmijn Wildemors
Collectant:  A. Sanderink
Intentie:   Harry Booijink

Zaterdag 20 november 19:30 uur:   Ceciliafeest / 
Voorganger:   pastor Munsterhuis Eucharistieviering
Zang:   Dames- en herenkoor
Misdienaars:  Lonneke Geers, Jan Hoonberg
Collectant:  B. Groener
Jaargebed:   Bernard Steunebrink
Intenties:  Trui Steunebrink v/d Ham, Harry Booijink,  
   Bernadette en Hennie Nieuwhuis, overl. leden van het  
   dames- en herenkoor

Zondag 28 november 09:00 uur: Eerste zondag van de advent / 
Cellectant:  H. Kleisman Gebedsviering
Intenties:   Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie

Woensdag 1 december 08:30 uur:   Eucharistieviering
Voorganger:   pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Hanne Kamphuis en Noek Oude Ophuis
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ADVENT

Beste mensen, soms kun je een droog en dor gevoel hebben, dat je op een 
dood spoor zit, op een dood punt in het leven, door wat voor oorzaak dan ook. 
Eigenlijk zou je mogen zeggen dat we ons dan in goed gezelschap bevinden 
samen met Johannes de Doper. Ook hij kende zo’n “woestijnervaring “ Maar net 
als voor hem, mag ook voor ons gelden dat Woord uit de H. Schift : “Troost u, 
uw God is op komst “.  

En die komst begint al waar wij een teken van hoop kunnen zijn voor elkaar. 
Dat wij ons niet tevreden stellen met de gang van zaken in onze wereld, in onze 
samenleving. Denken we daarbij aan de gewapende conflicten, de corona-
epidemie, de klimaatcrisis en een samenleving die steeds harder wordt en 
steeds hogere eisen stelt aan mensen. Van ons wordt gevraagd, dat wij attente 
en actieve mensen worden die vooruitkijken. Advent is niet terugkijken, maar 
vooruitkijken van mensen onderweg : vooral goed uitkijken opdat niemand 
verloren achterblijft.  

Johannes laat ons weten, dat leegte en woestijn niet het einde is. Hij had het 
zelf ontdekt en hij vertelde het aan iedereen, die het maar wilde horen. En daar 
kwamen ze : heel de landstreek van Juda en alle inwoners van Jeruzalem. Ze 
zijn het beeld van mensen die het er niet bij lieten zitten. Die niet bij de pakken 
gingen neerzitten: mensen die over het dode punt heen wilden.  

Onze tijd vraagt heel wat geloof en hoop als het gaat om  toekomst. Van 
ons wordt waakzaamheid verwacht, met de inzet van al onze talenten. En 
natuurlijk hebben we daarbij  elkaar’s steun, bemoediging, knipoog en aandacht 
nodig. Mogen de klanken van de midwinterhoorn, die in de advent de komst 
van Christus aankondigen ons geloof en onze hoop op een betere toekomst 
versterken. In die zin wens ik ons allen een gezegende advents-tijd.  

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis



11

OPGAVE VOOR HET HEILIG VORMSEL 2022

Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent 
‘sterk maken’. In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te 
verlaten en wordt er een periode afgesloten waarin u hen aan de hand naar 
de school gebracht hebt. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te 
trekken hebben zij het hard nodig om gesterkt te worden. Het is daarom dat wij 
gekozen hebben voor het project Vormselkracht.   

Met behulp van gastouders, de parochie, vele vrijwilligers maar vooral van u als 
ouder gaan we een aantal maanden samen onderweg om te kijken naar wat dat 
nu betekent. u als ouder heeft hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet, 
toen wellicht intensiever dan nu, maar welke keuze gaat uw kind daarin maken? 
In het project komen onderwerpen aan bod als wie ben ik, waar sta ik voor, waar 
haal ik kracht vandaan, wat kan ik voor anderen betekenen, waar ligt mijn eigen 
kracht enzovoorts. Dat alles met eigentijdse werkvormen.   

Na afloop van het project is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de 
jongerengroepen in de verschillende geloofsgemeenschappen.  

Aanmelden  
In groep 8 hebben de jongens en meisjes een brief meegekregen via de 
basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding 
op het vormsel. Maar ook kinderen van niet- katholieke scholen of uit de 
brugklas kunnen zich -nog- aanmelden in dat geval via het parochiesecretariaat 
[secretariaat@lumenchristi.nl). Het vormselproject begint in november. 
De vormselvieringen vinden plaats op 23 april in de Lutte en Ootmarsum, op 7 
mei in Denekamp en worden toegediend door mgr Hoogenboom, hulpbisschop.  

Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden 
bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk intake-
gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld 
wordt. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk en al wel gedoopt zijn 
kunnen een afspraak maken met het pastorale team.
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ADVENTSACTIE

Beste parochianen,  

Op 28 november start de Advent periode, waarin we in afwachting zijn van het 
kerstfeest. Advent is een periode waarin we ons kunnen bezinnen op al het 
goede en mooie wat ons is gegeven. Niet iedereen is gelijk bedeeld in de 
complexe wereld waarin we leven. Daarom wordt er tijdens de Advent periode 
aan u gevraagd om een klein deel van al het goede dat ons toekomt met minder 
bedeelden te delen, middels een financiële bijdrage.    

Deze keer willen we tijdens de Advent actie geld inzamelen voor geboortezorg en 
begeleiding van 720 zwangere vrouwen en 240 jonge moeders in Somalië.   

Somalië is een land in de hoorn van Afrika en aan het herstellen van twintig jaar 
burgeroorlog en  hongersnood. Een derde van de inwoners kan niet voorzien in hun 
levensonderhoud en is afhankelijk van hulp. De kwaliteit van de gezondheidszorg 
is ronduit slecht. Zwangere vrouwen zijn veelal overgeleverd aan de zorg van 
traditionele vroedvrouwen. Dit leidt tot een extreem hoog sterftecijfer onder 
moeders en pasgeborenen.  

In 2020 is er in de stad Burdhubo in het zuiden van Somalië een 
gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele zorg en 
begeleiding biedt.  

Deze moeders zijn moeilijk te bereiken omdat zij nauwelijks op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden.  

Vaak belemmeren culturele tradities het gebruik van deze zorg. De bedoeling 
is hulp te bieden aan aanstaande en jonge moeders en daarbij de traditionele 
vroedvrouwen in te zetten als doorverwijzers. Belangrijk is dat de lokale bevolking 
vertrouwen krijgt in de lokale gezondheidszorg. Met de opbrengst van deze 
advent actie wordt ook bijgedragen aan het vaccineren van 150 kinderen onder 
de vijf jaar, tegen infectieziekten.   

Tom van Vilsteren
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ACTIE VOEDSELBANK OOST TWENTE DECEMBER 2021

Juist in deze (corona)tijd is het van belang dat de voedselbank zich sterk maakt 
om een groep medemensen onder ons te ondersteunen, die mede door Corona, 
in financiële nood gekomen zijn.De afgelopen tijd is gebleken dat er behoefte 
bestaat om een bedrag te kunnen storten (donatie), in plaats van de parochianen 
boodschappen te laten kopen en deze dan in de Kerk af te geven in de daarvoor 
geplaatste kratten.Met het doneren is in 2020 een begin gemaakt en dit werd een 
succes en daarom stellen wij nu weer voor aan alle parochianen in de Lumen 
Christi parochies, om een bijdrage te leveren door een bedrag over te maken aan 
de Voedselbank OostTwente rekening nummer: NL83RABO0311222382 met de 
vermelding aktie: Lumen Christi.Natuurlijk blijft het mogelijk om boodschappen 
af te geven achter in onze Kerk in daarvoor geplaatste kratten. Deze worden dan 
door de voedselbank afgehaald. 

De inzamelingsactie in onze parochie wordt gehouden in het weekend van 4 en 
5 december 2021. 
Dat de voedselbank heeft besloten om prioriteit te geven aan het inzamelen van 
geld komt mede omdat het Kerkbezoek het laatste jaar o.a. door Corona sterk is 
teruggelopen. Ook kan de voedselbank dan, met de binnengekomen gelden, het 
juiste en gezond voedsel kopen, dat voldoet aan de behoefte van al onze cliënten. 
(Voorbeeld: meer groente en fruit) 

Note: In 2020 hebben wij ook een inzameling van DE koffiepunten opgestart en dit 
werd een groot succes en wij willen deze aktie graag in December 2021 herhalen. 

De DE punten worden in december achter in onze kerk middels een afzonderlijke 
doos ingezameld 

Onze vrijwilligers zijn ieder jaar weer opnieuw dankbaar voor uw steun en blij dat 
zij onze cliënten (160 gezinnen) in nood, weer voldoende steun (voedsel) kunnen 
geven. 

Naam: Hans Oortman 

Coördinator voedselbank van de Locatie Beuningen 
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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

LOCATIENIEUWS

In een vorig dorpsblad hebben we aangegeven dat de jaarvergadering begin 
november zou zijn.   
Naast de vaste agendapunten, zouden we dan met u van gedachten wisselen 
over hoe de kerk er in de nabije toekomst uit zal zien. Verkleinde kerk, 
multifunctioneel gebruik, of dezelfde kerk als nu.  
Op de dorpsinfoavond is aangegeven, door de voorzitter van het 
parochiebestuur Niek Bekhuis, dat hiervoor op dit moment geen 
mogelijkheden zijn.  
De noodzaak om op korte termijn een jaarvergadering te plannen is er 
dus niet. Daarnaast hebben we helaas ook te maken met oplopende 
|coronabesmettingen en nieuwe maatregelen.  

We gaan de jaarvergadering daarom opschuiven naar april 2022.    
Ter zijner tijd ontvangt u hierover meer bericht. 
De locatieraad
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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


