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Angeline
KIENHUIS

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

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

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
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

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 7januari uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 6 januari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres: 			
Trudy Oude Nijeweme:
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

December
25
26
31
-

Eerste kerstdag
Tweede kerstdag
Oudjaarsdag

Januari
1
8
-

Nieuwjaarsdag
Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

WENSEN ZIJACTIEF
Bestuur en leden wenst iedereen gezellige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar 2022.
ZijActief Beuningen
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DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: THE FAM

SCHILDERIJ OPDRACHT
kies een bestaand schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De inzendingen
worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.

Column opdracht: Schrijf een leuke column, die leuk, grappig en/of boeiend is
om te lezen.

KLASSIEKE BESCHUIT MET MUISJES
Hallo lieve Beuningers,
Wanneer je mee doet aan de leukste dorpsquiz die er is komen er leuke
opdrachten voorbij. Naast creatieve kunstzinnige uitspattingen ook het
verzoek om een “smakelijke, leuke, grappige en/of boeiende” column te
schrijven.
Afgelopen 23 augustus heeft dhr. Frank Timmers een artikel voor de Tubantia
omtrent ooievaars geschreven. Ene meneer Schepers had in het prachtige
Beuningen een weiland gespot waar hij naar zeggen wel 100 ooievaars zag.
Na dit artikel gelezen te hebben heb ik me afgevraagd, hoe dan?! Wat doen al
deze ooievaars hier bij Olberman in de wei?
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Alle generaties ooievaars hadden een spoedoverleg omtrent de ontwikkelingen
in Beuningen. Of beter gezegd het gebrek hier aan. Daar, waar ze voor 40 jaar
geleden nog in 1 buurt 50 nieuwe Beuningers afleverden is het nu kommer
en kwel. Hoelang gaat het nog duren dat we hier als ooievaars onze functie
weer kunnen uitoefenen?
Helaas zijn de “nestjes” hier niet zo toegankelijk voor starters. Ik hoop voor
Beuningen en de ooievaars dat de jongeren hier eindelijk de kans krijgen een
betaalbaar nestje te kunnen bouwen.
Allicht is dat waarom wij dit bijzondere verschijnsel mogen aanschouwen in
ons prachtige Beuningen.
Om dit geheel en deze column ook smakelijk te maken voegen we een recept
toe,
“klassieke beschuit met muisjes.”
Ingrediënten:
* Heerlijke roomboter
* 1 rol beschuiten
* 1 pak muisjes, roze of blauw.
Stappen:
- Haal de beschuiten uit de rol.
- Zorg dat de heerlijke roomboter op
kamertemperatuur is.
- Smeer de roomboter uit over de
beschuiten.
- Strooi als laatste de roze of blauwe
muisjes over de met roomboter
bestreken beschuiten.
- The Fam
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UITSLAG DORPSQUIZ
Prijsuitslag Dorpsquiz Beuningen
Wat was het spannend tijdens het optellen van de punten maar we hebben een
winnaar! Het team met de hoogste puntenscore is geworden:
Team HeHoRi (Petra en Clemens Heerink, Richard en Josefien Hoonberg, Harry
en Astrid Rikkink)
Van harte gefeliciteerd! Jullie hebben de hoofdprijs gewonnen! Een cadeaubon
van Cafe Restaurant ´t Sterrebos ter waarde van € 200,TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TEAMCAPTAIN
HeHoRi			Petra Heerink
Schoolbuurt		
Lisa Oue Nijeweme
Subsidieteam		
Marieke Ribberink
Team Snieders		
Ronald Peters
Vroger wissen wie meer Erna Benerink
The Fam		
Sillah Loohuis
Ewk´n Es 		
Francien Sleiderink
´t Hok Beuningen
Bert Derkman
Team Elscheboer
Rikie Kleisman
Alles op een rijtje
Niels Koehorst
- en - is +		
Leonie Waanders
De Notenbar		
Tjakko Ruinemans
K quiz het niet meer
Monique Eppink
Tied te kort		
Annemiek Oude Nijeweme
De Nijenhaer		
Martin Kuipers

PUNTEN
173
165
163
160
156
155
153
153
149
148
145
144
143
123
88

Allemaal bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot de volgende Dorpsquiz
Beuningen!
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VVV CADEAUBONNEN ACTIE
Een van de opdrachten tijdens de Dorpsquiz Beuningen was om een vvv
cadeaubon te kopen. De waarde en de bestemming van de cadeaubon mochten
de teams zelf bepalen. Enige voorwaarde was dat de bon naar een persoon /
groep of organisatie uit Beuningen gaat. Wij hebben de teams gevraagd wie zij
dit gunnen, wie kan zo´n mooi gebaar geod gebruiken?
Het heeft gezorgd voor vele mooie en hartverwarmende verhalen en reacties. Wij
hebben als organisatie de cadeaubonnen persoonlijk overhandigd.

'T HOK BEUNINGEN

Aangeboden door ’t Hok Beuningen
Om het team die dit jaar als laatste eindigt een hart onder de riem te steken,
willen wij dit team een VVV bon t.w.v. € 25,00 doneren. We hopen op deze manier
andere teams te motiveren voor volgend jaar.
Daarbij willen wij ook nog een tip meegeven dat deze bon het beste te besteden
is bij een goede slager. Wij zien graag de uitnodiging voor een BBQ tegemoet.
Dit komt de saamhorigheid van de teams ten goede.
Onze voorkeur gaat naar: peppersteak, sjaslick en varkenshaas.
Hartelijke groet,
’t Hok Beuningen

SCHOOLBUURT

Wij willen graag een kleine attentie doen aan Paul Nolten
Wij gunnen Paul Nolten onze vvv bon aangezien hij al jaar in jaar uit de tuin van de
Mariaschool geweldig mooi onderhoudt. Een dikke pluim voor Paul
Groeten team alles op een rijtje

EWK'N ESCH

Pauline Olde Olthuis
Zaterdagmidag: drie knappe jonge mannen uit Beuningen op bezoek. Ze hebben
een cadeautje bij zich. Wat attent, ontzettend lief! Iedere keer als ik de kaart bekijk
moet ik lachen. Ik heb ook gepuzzeld in de gipsweken (had gedacht dat pas te
doen op mijn tachtigste) en dat zag er dan ook net zo uit als op de kaart.
Hartelijk dank Francien, Harrie, Erna, Angeline, Ria, Gerard, Bennie, Liesbeth,
Marga en T
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Paul Nolten

Midwinterhoorn blazers

Kaasmeisjes van Koelant
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K QUIZ HET NIET MEER EN TIED TE KORT
Bedankt

De bel gaat. Er staan drie jonge mannen voor de deur. Gelukkig ken ik ze, anders
zou ik aan een overval denken. ´We komen met een verrassing’ is hun antwoord
als ik lachend vraag waar deze overval vandaan komt. Binnen komt de aap uit de
mouw. Kees, Cis en Wessel komen namens de de deelnemers van de Dorpsquiz.
Elke deelnemende groep heeft iemand uitgekozen die in hun ogen een vvv
bon verdiende. Ik ben een van de gelukkigen. Ontroerd neem ik het cadeau in
ontvangst. Dank aan de groep die mij de bon toedacht. Maar ik ben ook trots op
de Beuningse jongeren die dit alles hebben georganiseerd. Zij hebben gezien hoe
verrast, ontroerd en dankbaar ik ben.
Ans Booijink

Ans Booijink
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Zaalvoetbal Beuningen

Kerkhofploeg Beuningen
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 18 december 16:00 uur:
Vierde zondag van de advent/
Voorganger:
pastor van Vilsteren
Communieviering met boeteviering
Misdienaars:
Mandy Berning, Maria Hoonberg
Collectant:
G. Smellink
Jaargebed:
Johan Tijans.
Intenties:
pastoor van Burgsteden, Annie Tijkotte-Ros, Harry Booijink,
ouders Grote Beverborg-Visschedijk.
Vrijdag 24 december 16:00 uur:
Kerstavond/
Collectant:
C. Loman		
Gezins/Communieviering
Koor: 		
Themakoor
Intenties:
ouders Rikkink-Grote Punt en Bennie, Anja Rikkink-Oude Egbrink,
Ouders Grote Punt-Wolters en Truus Grote Punt, Johan Scholten,
Ine Peterinck-Scholten, overl.fam.Tijans, ouders Oude Nijeweme-Sleiderink,
ouders Roesthuis-Grote Beverborg, ouders Keizer-Scholten,
ouders Scholten-Bodde en Truus Scholten, ouders Heerink-Nieuwhuis,
ouders Oude Nijeweme-Ensink op Reimer, Harry Booijink, Hennie Rikkink,
Johan Bloemen, ouders Sanderink-Golbach, overl.fam.IJland-Engelbertink,
ouders Hampsink-Rolink, ouders Loman-Remerink, ouders Olde Olthuis,
Gerard Olde Olthuis.
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Zaterdag 25 december 09:00 uur:
Eerste kerstdag/
Voorganger:
pastor Munsterhuis
Eucharistieviering
Misdienaars:
Jasmijn Wildemors, Berend Geers
Koor:		
Dames en herenkoor
Collectant:
A. Sanderink
Jaargebed:
Annie Smellink- Geersthuis
Intenties:
Lide Smellink-Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis,
ouders Engelbertink-Velthuis, ouders Hampsink-Rolink,
0uders Zanderink-Visschedijk, Jan en Marietje Zanderink-Schopman,
ouders Schopman-Aveskamp, Hennie en Truus Eppink-Velthuis,
Hendrik en Marie Engbers, ouders Steunebrink-vd Ham,
Hennie en Alfons Steunebrink, Jan en Truus Bonnes-Grashof,
Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie , Bets Loman, Jan Kuipers,
ouders Steunebrink-Oude Ophuis, ouders Rikkink-ten Dam,
Hennie en Diny Nijhuis-Pots, ouders Sanderink-Golbach, Gerard Frielinck,
Jan Frielinck, Anneke Frielinck, intentie uit dankbaarheid, fam. Broenink,
ouders Benneker-Wigger, Jan Benneker en Ineke Borghuis-Benneker,
ouders Kleisman- Egbers en Marjolein.
Zondag 2 januari 09:00 uur:
Communieviering
Voorganger:
pastor van Vilsteren
Misdienaars:
Yvette Berning, Jan Hoonberg
Koor: 		
Dames en herenkoor
Collectant:
B. Groener
Jaargebed:
Bernard Heerink
Intenties:
Truus Heerink-Nieuwhuis, Thea Sanderink-Schiphorst,
intentie uit dankbaarheid.
Woensdag 5 januari 08:30 uur:
Voorganger:
pastor Schraven
Misdienaars:
Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis

Communieviering

Zaterdag 8 januari 16:00 uur:
Jaargebed:
Jan Kuipers, Diny Nijhuis-Pots
Intenties:
Hennie Nijhuis, Harry Booijink

Communieviering
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LOCATIENIEUWS
Kerstvieringen
Op vrijdag 24 december is er om 16.00 uur een kerst-gezinsviering m.m.v.
het themakoor.
Op zaterdag 25 december is er om 9.00 uur een eucharistieviering m.m.v. het
dames/herenkoor.
Aanmelden kerstvieringen
In verband met de geldende coronamaatregelen mogen we maar een beperkt
aantal bezoekers toelaten.
Wil je graag één van de vieringen bezoeken, vul dan het invulformulier in, dat
achter in de kerk ligt,
of geef je op bij het secretariaat op woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur.
Tel.0541-351339
Coronamaatregelen
Blijf de basisregels volgen om de verspreiding van het virus te beperken.
• Mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en het verplaatsen
binnen de kerk.
• Handen ontsmetten bij binnenkomst en voorafgaand aan het ontvangen
van de communie.
• De 1,5 meter afstand hanteren
• Bij verkoudheid of andere klachten thuis blijven.
We wensen iedereen heel fijne kerstdagen toe en de allerbeste wensen voor
2022!
- De locatieraad
Kerstconcert Pur Sang
Kamerkoor Pur Sang uit Oldenzaal houdt op zaterdag 18 december om 14.00
uur een kerstconcert in onze kerk.
Ze zingen Engelse en Argentijnse kerstmuziek.
Wel dienen de coronaregels gevolgd te worden.
Een coronacheck bij de ingang en een mondkapje op, bij bewegen.
Ook wordt de 1,5 meter regel gehandhaafd.
Kaartje kan worden gekocht aan de deur, 12,50 euro pp, kinderen gratis.
Liefst met gepast geld betalen.
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VIERKERSTMIS.NL OOK DIT JAAR ONLINE:

Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om
zoveel mogelijk Kerstmis te vieren. Naast de link naar de parochie biedt de
website VierKerstmis.nl nog een aantal andere links en downloads die allemaal
inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor
kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het
kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse
bisschoppen en nog veel meer. Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen
in de kerk. Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de
klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de bood schap van het kindje dat
geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. Samen tijdens
deze feestelijke dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis
en nog veel meer. Omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband
met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen men terecht
kan.

PASTORPRAAT

Het is weer zo ver, het is weer Advent
Kijk hoe het eerste kaarsje brandt
Een vuurtje van hoop dat raakt ons bekend
Licht zal er komen, licht in het land
Wat een geluk en zing het maar luid
Lichtje ga nimmer ga nimmer meer uit
De winter klopt aan de deur terwijl ik dit schrijf, het is koud en donker. Het is advent;
de tijd van verwachten, bezinnen op wat komen gaat. Het is ook een tijd om met
elkaar samen op weg te gaan en ons voor te bereiden op het Kerstfeest. Kerstfeest
in onze gemeenschappen, families en gezinnen en in onze kerken. Want tijd en
leven delen we het liefst samen; met wie ook, waar ook. Ik herinner me zelf de tijd
dat ik met een kleintje voor op de fiets, twee kinderen op de bagagedrager en de
buggydrager achteraan, de kerstboom ging uitzoeken. Die kreeg een plaatsje in
de mand voorop. Met een man die voor werk in het buitenland was en zelf nog
niet in het bezit van een rijbewijs moest de traditie van samen de kerstboom
uitzoeken en opzetten toch hoe dan ook wel doorgaan. Lang van tevoren werd er
door de kinderen geknutseld om de boom zo mooi mogelijk te maken met eigen
werkjes. Daarna kon de stal neergezet en ingericht. Samen de boom uitzoeken
is inmiddels een traditie geworden dat generaties overstijgt. Dit samen zijn is het
danken waard als dat mag gebeuren.
Maar er zijn ook momenten in ons leven dat je alleen op weg lijkt te zijn. Ik denk
aan de mensen die zonder partner in het leven verder moeten, die geliefden
aan het leven of door de dood moeten missen en aan hen die groot verdriet te
dragen hebben. Voor hen is kerst geen feestelijke tijd maar pijnlijk eenzaam. In
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de wereld is nog steeds niet alles eerlijk verdeeld. Er zijn zoveel mensen op de
vlucht en voor hen lijkt geen plaats in onze herbergen. En omdat we via de tv
en de media mensen zien schreeuwen om het eigen gelijk en het geweld in de
wereld nog grover lijkt te worden, trekken we ons waar mogelijk terug in eigen
kring. We maken licht in onze huiskamers, om het donker te verdrijven, en we
maken het thuis gezellig om van binnen warm te worden. Advent lijkt zo een tijd
van afwachten te zijn geworden. Afwachten op een nieuwe regering, afwachten
van hoe het verder zal gaan met het coronavirus, afwachten van nieuwe kansen,
een nieuw jaar en een nieuw begin.
Voor veel gelovigen hangt aan kerstmis het woord verlangen. Verlangen is een
vorm van wachten vervuld met hoop. Hoop op een licht dat nooit meer uitgaat.
We herinneren ons een oud verhaal, over het Licht dat onderweg is, waarvan we
een glimp zien in de ogen van kinderen, in het schijnsel van de sterren in de koude
winternacht, en in de groet van een onbekende op straat. Licht dat vrede brengt;
Vredeslicht.
“In het kind in de kribbe wordt onze hoop zichtbaar dat de liefde van dat kind
al het harde in onze maatschappij verzacht, en dat zijn glimlach al het zware in
ons licht laat worden“ schrijft Anselm Grün, de bekende Duitse monnik. Het is
die hoop op dat licht dat in ons geboren wordt en ons wil blijven verwarmen in
voor- en tegenspoed. Dat zal een voorbode zijn van een nieuwe en vreugdevolle
toekomst.
Mogen we in deze dagen, die hoop blijven houden en vreugde van een nieuw
begin ervaren, de blijdschap van de geboorte van een mensenkind!
Namens mijn collega pastores wens ik u van harte een warm kerstfeest toe en
een vreugdevol nieuw jaar.
pastor Ingrid Schraven
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UITGAVE LOCATIEBLAADJE
Dit locatieblaadje nr.17 is voor een periode van 4 weken.
Het volgende locatieblaadje nr.18 is weer voor 3 weken zoals gebruikelijk.

CONTACT PAROCHIE

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

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.
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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