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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 31 maart uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 31 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Maart
19 - Oud papier 
20 - Creatieve dagen tweede voorronde (KPJ)
27	 -	 Creatieve	dagen	finale	(KPJ)

April
2 - 77 jaar bevrijding Beuningen

KALENDER

VAKANTIE HUISARTS DE LUTTE

NEDERLAND SCHOON OP 19 MAART

De Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte hebben vakantie 
van maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart.

Zaterdag 19 maart is het weer de Landelijke Opschoondag! Dan trekken we weer 
het buitengebied van onze gemeente in om zwerfafval op te ruimen. Om 10 uur 
worden materialen uitgedeeld op het Raadhuisplein in Losser. Jij helpt toch ook 
mee om Beuningen schoon te houden? Meld je aan via de facebookgroep Losser 
Schoon!
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Dinsdagmiddag 1 februari om 14.00uur is Beuningen aangemeld  als Twentse 
noabers  voor Oekraine.
Vervolgens 1 bericht in ons 16 tellende buurtenapp !  En dan heb je dit als 
resultaat.....

Zaterdagochtend 5 februari 10.15 uur. Transportbedrijf Steghuis uit Denekamp 
komt de opbrengst ophalen om vervolgens naar het centrale punt te brengen 
waar alles gesorteerd en gerangschikt wordt.

Voor ons was deze klus binnen 15 minuten gerealiseerd door 15 toppers die 
zich hadden aangemeld om te helpen. Want ons is geleerd door pastoor van 
Burgsteden. "Vele handen maakt licht werk"

Vanaf nu kunnen jullie benodigdheden brengen in Denekamp.(adres staat in de 
buurtenapp) ook worden jullie via de app  op de hoogte gehouden van eventuele 
veranderingen in de lijst van benodigdheden. Ook als je je wilt aanmelden als 
vrijwilliger kan dat ook via deze app

Supergaaf en dank voor deze overweldigende opbrengst !

TWENTSE NOABERS VOOR OEKRAÏNE
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ZIJ ACTIEF BEUNINGEN
Op woensdag 9 maart 2022 vond de jaarvergadering over 2021 en de bingo 
plaats van ZijActief Beuningen. 
Nieuw in het bestuur is Ingrid Athmer gekomen. Zij is tevens de nieuwe voorzitster. 
Na de verslagen van secretaris en penningmeester werden 5 jubilarissen 
gehuldigd. 
Betsie Westerhof en Siny Rolink waren 50 jaar lid. 
Marja Zanderink, Anny Grote Beverborg en Stinie Groenewold 40 jaar lid van 
ZijActief.  
Ze ontvingen een boeket bloemen en oorkonde als aandenken aan dit jubileum

BULLSEYE BEUNINGEN

Het rijke verenigingsleven van Beuningen is nog verder uitgebreid. Beuningen 
heeft er sinds twee jaar geleden een heuse dartvereniging bij. Na twee jaar lang 
alleen maar te hebben mogen oefenen was het maandag 7 maart eindelijk zover.

De	eerste	officiële	competitie	wedstrijd	van	de	dart	vereniging	Bullseye	Beuningen.
In ons thuishonk Sterrebos ontvingen wij de ervaren mannen van 't Schöpke 
uit Hengelo. Na zinderende wedstrijden hebben wij de avond kunnen afsluiten 
met een 6-3 winst. Een verrassend goed resultaat voor de eerste wedstrijd, 
waardoor we nu op de tweede plaats in het klassement staan, en bovenaan in de 
180-worpen lijst (op naam van Guus Hoonberg). 
De sfeer was goed, het publiek was goed en het resultaat was goed. Kortom, een 
geslaagde avond. De volgende wedstrijd (14 maart) spelen we uit in Denekamp. 
Wil jij ook een wedstrijd bijwonen? Laat het ons dan even weten.
- Bullseye Beuningen (Corné, Pim, Cis, Guus en Wessel)
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GEMEENTENIEUWS
Hoe verduurzaam je je jaren 80-woning?
In de spotlight: de aardgasvrije woning van Henk van Capelle uit Beuningen 

In 2050 willen we in Nederland helemaal van het aardgas af. Door het gebruik van 
gas, warmt de aarde namelijk in snel tempo op. Die klimaatverandering willen we 
tegengaan. In gemeente Losser werken we hier ook hard aan mee. Hoe zet je de 
stap om met jouw huis van het aardgas af te gaan? We namen een kijkje bij de 
woning van Henk van Capelle uit Beuningen. Hij gebruikt in zijn jaren 80 woning 
geen aardgas meer. In dit interview lees je hoe hij dit aangepakt heeft en geeft hij 
je zijn tips and tricks. 

Wanneer besloot je over te stappen van een gasketel op een warmtepomp?
Ik ben sowieso geïnteresseerd in verduurzaming. Toen ik de vloer geïsoleerd had, 
realiseerde ik me dat ik ook de gasketel moest vervangen. Op dat moment was 
al duidelijk dat we sowieso van het gas af moeten. Door de vloerisolatie zakte het 
gasverbruik in huis al een stuk. Ik heb op dat moment een installateur om advies 
gevraagd of een warmtepomp een goede stap was. Toen ik hoorde dat dat het 
geval was, heb ik de overstap gemaakt. 

Om de stap naar een warmtepomp te maken, heb je eerst het huis goed 
geïsoleerd. Hoe heb je dat aangepakt? 
Je kunt inderdaad pas de overstap maken naar een warmtepomp als je huis goed 
geïsoleerd is. Een warmtepomp is namelijk een lage temperatuursverwarming. 
Als je dat door radiatoren stuurt, krijg je je huis niet warm. Ik heb op meerdere 
manieren mijn huis geïsoleerd om zo goed mogelijk de warmte binnen te houden: 
- Vloerisolatie. Ik ben begonnen met vloerisolatie. Onder de vloer heb ik platen 
piepschuim geplakt. Dat is niet moeilijk als je een kruipruimte hebt met een beetje 
ruimte. Door de vloerisolatie ging het 
gasverbruik al behoorlijk omlaag. 
Daarna heb ik vloerverwarming 
aangelegd en de radiatoren verwijderd. 
Vloerverwarming aanleggen heeft pas 
zin als je vloer goed geïsoleerd is en is 
erg geschikt voor verwarmen met een 
warmtepomp. 
- Raamisolatie. Veel ramen in mijn huis 
hadden nog eerst enkel glas. Ik heb ze 
vervangen door HR++ isolatieglas. 
Dat is gecoat dubbel glas edelgas. 
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Raamisolatie helpt ook al enorm om de warmte in huis te houden. 
- Zolderisolatie. Veel warmte gaat verloren via het dak. Daarom is het ook 
belangrijk om de zolder goed te isoleren. Ik heb het dak geïsoleerd met glaswol. 
- Muurisolatie. De garage is niet verwarmd, daarom heb ik ook de muur tussen 
de garage en de keuken geïsoleerd, zodat daar geen warmte verloren gaat. Ik heb 
een laag piepschuim tegen de tussenmuur geplakt. 

Hoe bevalt de warmtepomp?
Hij bevalt heel goed: de kamers in huis die ik warm wil hebben, zijn lekker warm. 
De warmtepomp zorgt gelijk voor warm water, dus ik heb ook geen boiler meer 
nodig. Er zit een opslag van 200 liter water in, dus ik heb nooit te weinig warm 
water. Als de warmtepomp normaal, rustig draait, dan hoor je hem eigenlijk niet. 
Op maximum vermogen maakt hij wel wat meer geluid, maar dat duurt nooit 
lang.

Heb je nog meer tips om je huis duurzamer te maken?
Als je je gasketel instelt op 60°C en je kunt met die watertemperatuur het huis 
goed verwarmen, dan is dat een goede indicatie dat je kunt overstappen op een 
warmtepomp. 
Verder gebruikt een warmtepomp elektriciteit. Die elektriciteit wek ik weer zelf 
op met zonnepanelen, waardoor het huis op energiegebied zelfvoorzienend is. Ik 
heb mijn zonnepanelen gekocht bij energiecoöperatie Greuner.

Wil je meer weten? 
Ben jij geïnspireerd geraakt door de ingrepen die Henk in zijn huis heeft 
doorgevoerd? Hij vertelt je er graag meer over! Stel hem je vragen via: 
henkinzweden@hotmail.com 

Zelf aan de slag? 
De gemeente heeft een energieloket waar je alle informatie vindt over het 
verduurzamen van je woning. Hier kun je ook een afspraak inplannen met een 
energiecoach, die bij je thuis komt voor advies.
www.duurzaambouwloket.nl/losser 

Klankbordgroep Beuningen 
Eind 2020 zijn we in Beuningen gestart met het opstellen van een 
Wijkuitvoeringsplan (WUP) om te onderzoeken hoe de kern en het buitengebied 
op termijn aardgasvrij kunnen worden. Hier is een klankbordgroep van inwoners 
bij betrokken. Henk zit ook in de Klankbordgroep Beuningen. Ze zoeken nog extra 
leden. Lijkt het je leuk om met ons mee te denken? Neem dan contact op met 
Simone Huntink van de gemeente Losser, s.huntink@losser.nl of stuur eerst 
Henk een berichtje voor meer informatie! 
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En nu in Oekraïne oorlog...

Het was de bedoeling om in april 2020 75 jaar bevrijding van Beuningen te vieren. 
Het programma voor de dag was klaar. Het zou niet alleen een feest worden 
maar ook een herdenking van de Beuningse oorlogsslachtoffers. Vier jonge 
Beuningers die in mei 1940 gesneuveld zijn op de Grebbeberg.  Hiervoor werd 
contact opgenomen met de familieleden. Zij reageerden enthousiast  Er werd 
een  herdenkingsplaquette gemaakt die geplaatst zou worden op de urnenmuur 
van het kerkhof. Na de viering en herdenking in de kerk zou de plaquette worden 
onthuld. Daarna was een feestavond gepland in het Sterrebos.
Helaas kregen we te maken met de Coronaepidemie. De geplande activiteiten 
konden geen doorgang vinden. Ook een jaar later was dit om dezelfde reden niet 
mogelijk.
Dit jaar zijn we enthousiast aan de slag gegaan om de herdenking en viering 
alsnog te laten plaatsvinden. 
77 jaar is immers ook een prachtig getal. Het oude programma van herdenken, 
vieren en feesten werd weer opgepakt en voorbereid
Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen.   Dat maakte alles anders.
Meer dan ooit zijn we ons bewust wat het betekent als een vijand het land binnen 
valt. Dat soldaten sneuvelen voor hun land. Dat onschuldige burgers gedood 
worden.
Het brengt de meidagen van 1940 weer dicht bij.  We kunnen ons nu enigszins 
voorstellen wat de dood van vier jonge Beuningers voor enorme impact heeft 
gehad op de kleine buurtschap Beuningen. 
We hebben besloten  om de  herdenking en de viering van 77 jaar vrijheid in de 
kerk door te laten gaan. Hierbij zullen we zeker de relatie leggen met de situatie in 
Oekraïne.		We	gaan	na	afloop	ook	de	plaquette	op	het	kerkhof	onthullen.	Daarna	
samen naar het Sterrebos om wat te eten en te drinken.  Maar vooral ook om 
elkaar te ontmoeten, na te praten. Het wordt geen feestavond met live muziek 
maar we mogen onze vrede wel koesteren en vieren.
Vanuit de organisatie krijgt iedereen een broodje hamburger aangeboden bij het 
Sterrebos. 
We verwachten op deze avond door middel van vrijwillige bijdragen een mooi 
bedrag bij elkaar te halen voor Giro 555 Oekraïne. 
Voor de overige informatie wordt verwezen naar de in dit blad afgedrukte poster
We hopen veel inwoners van ons dorp, zowel jong en oud, te mogen verwelkomen 
bij deze herdenking en viering.
 
- De werkgroep herdenken en vieren

77 JAAR VRIJHEID IN BEUNINGEN
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77 jaar 
Bevrijding 
Beuningen

zaterdag 2 april 2022

1945 - 2022

17:00 uur:

18:30 uur: 

Herdenkingsviering in de kerk met 
aansluitend onthulling van plaquette 
op het kerkhof

Napraten en gezellig samenzijn bij  
‘t Sterrebos onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

PR
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ONDER DE APPELSCHEL
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UITGELICHT TEAM DORPSQUIZ: 'K QUIZ HET NIET MEER

BEUNINGEN - COLUMN

Mien ochtend ritueel, koffie vers in de haand
De breevenbus den kleppert, dus vôtt met de kraant.
Elke dree wek trouw op de mat.
Alles kump an bod, 't verteld mie wat ik wett'n mot.
Wel kwam d'r oet de tied, woar zag d'r een het licht.
'ne kerkdeenst up zundag, voll leu bint der nig.
D'r is völl te doo'n en te zeen.
Het lik soms wa 'n gat, mer loat oe niks wies mak 'n d'r gebeurt aijt wa wat.
Midden in 't Twentsche laand, heb ik an Beuning'n mien hetke verbaand.
lk kiek op van oons dorpsblad, hör ik dat noe good, spits miene oren, muziek 
van de straot.
Van 't Lutterzand tot an 'n Holsterhook, de Dinkel noar het kerkplein.
Zeej alle leu oet Beuning'n van groot tot klein.
lk trek mie aans um an, lk kiek de kat nog oet 'n boom.
Verbeeld ik mie wat, of is d'r echt wat te doon.
Het dorp löpp oet, een groot feest in de tent.
Het geet loss met all man dej kent.
Met mekaar, in het dorp doot wie 't veur mekaar,
Beuning'n biw met mekaar.
En veur mekaar.

SCHILDERIJ OPDRACHT 

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

JUBILEUMFEEST

Beste allemaal,

Twee jaar geleden bestond de KPJ Beuningen 50 jaar, door de Corona beperkingen 
hebben we toen helaas niks kunnen organiseren. Daarom gaan we dat nu inhalen! 
Op 18 juni 2022 organiseren we een jubileumfeest voor alle (oud) leden van de KPJ 
Beuningen! De invulling van de dag wordt later bekend, maar zet de datum alvast in 
je agenda. Nodig al je oud KPJ vrienden uit en laten we er een mooie dag van maken!  

Tot dan!
Groetjes
Bestuur KPJ Beuningen

BINGOAVOND

Op donderdag 10 maart heeft de KPJ Beuningen weer een jaarvergadering 
georganiseerd bij ‘t Sterrebos. Met ongeveer 50 oud en nieuwe leden hebben 
we	 de	 achterzaal	 kunnen	 vullen!	 We	 begonnen	 met	 het	 officiële	 gedeelte	 en	
wat verteld over de afgelopen jaren, na de rondvraag gingen we over maar de 
bingo! De bingo is gepresenteerd door Guus en Joost Hoonberg en was zoals 
voorgaande jaren, dit jaar ook weer een groot succes! We hopen iedereen dit jaar 
weer te kunnen verwelkomen bij onze activiteiten!
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 20 maart 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis 
Zang:  Dames/herenkoor
Misdienaars: Jan Hoonberg, Yvette Berning
Collectant: A. Sanderink
Jaargebed: Sientje Tijans, Lide Smellink-Engelbertink
Intenties: Harry Booijink, Frits Bult

Zaterdag 26 maart 19:30 uur: Communieviering
Muzikale omlijsting
Collectant: B. Groener
Intenties: Pastoor van Burgsteden, ouders Steunebrink van der Ham,  
  Hennie en Alfons Steunebrink

Zondag 3 april 09:00 uur: Communieviering
Voorganger:  pastor Kerkhof Jonkman
Collectant: H. Kleinsman
Misdienaars: Maud Zanderink, Naduah Bloemen
Intenties: Harry Booijink, Bets Loman

Woensdag 6 april 08:30 uur: 
Voorganger: pastor Schraven
Misdienaars: Hanne Kamphuis, Nouk Oude Ophuis



14

LOCATIENIEUWS

Uitnodiging jaarvergadering
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen op onze, jaarlijks terugkerende, locatie-
avond. De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 7 april  bij het 
Sterrebos. 
Inloop	koffie/thee	vanaf	19.45	uur.		
Op de agenda staat o.a.: Notulen vorige jaarvergadering, jaaroverzicht, 
financieel	verslag	2019/2020/2021,		noaberschap	en	diaconie.	
Na de pauze zal Tom van Vilsteren -diaken- vertellen over zijn tijd als 
aalmoezenier in het leger. 
Daarna is er tijd om eventuele vragen te stellen. 
We hopen velen te mogen begroeten. De kerk is tenslotte van ons allemaal.
 
Vacature Locatieraad 
Elke locatie binnen de parochie Lumen Christi kent een locatieraad en 
pastoraatsgroep. Daar waar de pastoraatsgroep de zorg draagt voor de 
werkgebieden catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw, draagt 
de locatieraad de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken rond 
de	plaatselijke	gemeenschap.	Zo	zorgt	zij	o.a.	voor	het	beheer,	financiën	en	
onderhoud van het kerkgebouw.  Daarnaast heeft de locatieraad nauw contact 
met de pastoraatsgroep en werkgroepen als ook het parochiebestuur. 
Elke locatie moet zelf zorgen voor haar kerkgebouw. Daarvoor is nodig: 
Voldoende geloofsbeleving, goed functionerende locatieraad, goed 
functionerende	werkgroepen	en	financieel	gezond	zijn.		
Om de locatieraad goed te laten functioneren zijn we dringend op zoek naar 
een secretaris. 
Kom jij onze locatieraad versterken? 
Bel of mail dan met één van de leden van de locatieraad. (zie adressen achter 
in dorpsblad) 
We kijken er naar uit! 
Samen zijn wij kerk en kunnen wij kerk blijven

- De locatieraad
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PASTORPRAAT

Hoop en verwachting 
1 maart 2022. In de kerk in Ootmarsum zijn een aantal communicantjes met 
hun moeders verzameld rond het altaar. Ik mag hun het verhaal vertellen over 
de uittocht uit Egypte, de bevrijding en het Beloofde Land. Dat Jezus vanwege 
de herdenking aan die bevrijding naar Jerusalem getrokken is om samen met 
zijn vrienden Pesach te vieren. Terwijl ik zoek naar woorden, om het niet over 
oorlog te hebben, zegt plots een van de communicantjes: “Dat doen wij ook, 
bevrijding vieren, want wij hebben geen anderhalve meter afstand meer, geen 
mondkapjes en we mogen weer gewoon samen spelen.” Wij volwassenen kijken 
elkaar verbluft aan, want inderdaad dat is er ook nog. De maatschappij lijkt weer 
gewoon ‘normaal’ te zijn. We hebben nog wel, maar niet meer met die ernstige 
vormen van corona te maken. Je zou het bijna vergeten. Wanneer we met de 
ogen van kinderen naar de wereld kijken dan is het allemaal niet zo moeilijk. Zij 
zeggen wat zij denken en wat zij zien. Onze kinderen in noordoost Twente leven in 
een van de meest veilige gebieden van het land zo lezen wij in de kranten.  
5 maart 2022 In die kranten proberen journalisten woorden te geven aan 
de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne, waar een volk als zovele op 
aarde, geen landrechten heeft. Zij gaan als het ware de tocht door de woestijn, 
vechten voor hun leven, om vrede en recht, voor henzelf en hun kinderen. Zij 
moeten moeilijke keuzes maken. Terwijl ieder die het ziet geschokt is door alle 
beelden, zien we in onze samenleving het goede in mensen naar boven komen. 
Bedrijven en organisaties en individuele mensen die hulp en steun aanbieden. 
Vele verrassende initiatieven worden genomen door jong en oud. En wie niet in 
staat is, of even op een andere manier stil wil staan, steekt ene kaarsje aan. Zo 
nemen mensen hun eigen verantwoordelijkheid op. Dit zijn de lichtpuntjes die 
ons in donkere tijden de weg wijzen, op weg naar Pasen.  Hoe moeilijk ook, we 
geloven dat God in geen enkele situatie afwezig is, uit onverdachte hoek laat hij 
zich zin. “Ik zal er zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan zijn 
volk. In Zijn naam mogen wij omzien naar elkaar. Om met Søren Kierkegaard te 
spreken: 'Toen alle ongelukken over het mensdom kwamen, bleef toch nog de 
hoop achter. Want de hoop, de mogelijkheid van het goede, is de hulp van de 
eeuwigheid.' 
Uit “Wat de liefde doet, 1847” 
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SYNODE

Paus Franciscus heeft de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk opgeroepen na 
te denken over de inbreng van gelovigen in het kerkelijk leven en de kerkelijke 
besluitvorming: Synode 2021-2023. De synodale 'motor' komt geleidelijk op gang 
in de @rkk. Maar er is nog veel onduidelijk. Om de goede zaak een zetje te geven, 
bied Jos Moons samen met de Zalige Zalm en Hendro Munsterman een serie 
korte bijdragen aan 
deel 1: "Doe mee met het avontuur!" 
De katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote 
bisschopsvergadering (synode) in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de 
bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. 
Dat betekent dat wij mee mogen denken over hoe het verder moet met de 
kerk.  Dat zijn we niet gewend. Ergens in ons achterhoofd zit het idee dat wij 
moeten luisteren naar de bisschoppen (ook al doen we dat soms niet). Nu is het 
omgekeerd: zij moeten luisteren naar ons – en wij moeten luisteren naar elkaar. 
Dat is een heel andere manier van kerk-zijn. Het is trouwens ook een andere 
manier van denken over de kerk. Een andere theorie en een andere praktijk. Om 
ons te helpen mee te doen met het avontuur van de synode 2021-2023, zal ik in 
een serie artikelen een aantal aspecten toelichten. Bijvoorbeeld over hoe katholiek 
moet je zijn om mee te doen, over de deugd van het vrijmoedige spreken, over 
bidden en de Heilige Geest, over de vraag of er taboes zijn, en natuurlijk hoe je je 
stem kunt laten horen. Wie naast het lezen van deze serie zelf aan de slag wil, kan 
kijken op: https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelichtsynode-synodale-kerk/ (1) 
Daar vindt u het ‘Voorbereidende document’, met tien onderwerpen waar u over 
kunt nadenken (vanaf no. 30).  De paus is benieuwd naar ‘wie horen er eigenlijk bij 
in onze kerk: wie wel, en wie niet?’ Of ‘naar wie wordt er geluisterd: naar wie wel, 
en naar wie niet?’ En hoe zit het in de kerk met gezag: is er voldoende participatie? 
Steeds is de vraag: zijn we samen op weg? Kunnen we meer samen op weg zijn? 
De Nederlandse bisschoppen selecteerden drie thema’s – vieren, 
medeverantwoordelijkheid voor onze missie als kerk, het gesprek met de 
samenleving – maar de vraag van de paus is veel breder. 

EEN LUISTERENDE KERK 
Een van de hashtags die gebruikt wordt in verband met de synodale weg van dit 
moment, is #ListeningChurch, ‘luisterende kerk’. De spannende vraag is natuurlijk 
wie er precies moet luisteren!  
De eerste reactie is soms: ‘de bisschoppen’, of ‘het Vaticaan’. Daar valt wel wat 
voor te zeggen. Er is in het verleden te veel gedecreteerd en te weinig geluisterd, 
en dat gebeurt nog steeds. Een synodale weg vraagt om een andere kerkelijke 
cultuur. Om meer nederigheid, zo hield paus Franciscus de curie voor in zijn 
laatste kersttoespraak. “Alleen nederigheid plaatst ons in de gesteldheid om 
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elkaar te ontmoeten en te beluisteren, om te dialogeren en te onderscheiden. 
Als ieder zich opsluit in zijn eigen overtuigingen (…) is het moeilijk om ruimte te 
maken voor de ervaring van de Heilige Geest”. Maar – o ironie – zo blijven we 
klerikaal denken. Synodaliteit blijft dan een zaak van ‘zij’ tegenover ‘wij’. Terwijl wij 
zelf zoveel kunnen doen. En móéten doen. Juist ook op dit punt. Denk maar eens 
aan uw eigen vergaderingen en gesprekken. Het parochiebestuur. De werkgroep 
kinderwoorddienst. Het kostersoverleg, een bijbelgroep, of gewoon een gezellig 
bezoek bij een medeparochiaan. Luisteren we daar naar elkaar? Zwijgen we 
voldoende? Zijn we echt benieuwd naar wat de ander denkt, en zijn we bereid om 
daartoe onze eigen overtuigingen even in de koelkast te zetten? In mijn ‘familie’ 
(van de jezuïeten) spreken we graag over het ‘luistergesprek’. We zijn in gesprek 
door naar elkaar te luisteren. In plaats van te strijden om spreektijd of ‘ja maar’ te 
roepen, reageren we door te zwijgen, ruimte te geven. In geestelijke begeleiding 
benadruk ik het belang van doorvragen, door-luisteren. Het duurt vaak even voor 
iemand zich echt uitgesproken heeft. Dat kost moeite. Ik moet mijzelf inhouden. 
Kortom, een luisterende, synodale cultuur vraagt om “bekering” (opnieuw paus 
Franciscus) van iedereen: het Vaticaan, bisschoppen, priesters, pastoraal 
werksters, parochiebestuurders, secretariaatsmedewerkers – en van u en mij. 
Deze bijdrage is een samenwerking van De Zalige Zalm en het Nederlands 
Dagblad.  Eerdere en volgende bijdragen kunt u vinden op de website van de 
parochie; www.parochielumenchristi.nl 
Moons is Jezuïet en promoveerde in Tilburg op de onderwerpen Heilige Geest, 
kerk en Tweede Vaticaans Concilie. Foto: Universiteit van Tilburg 
Wilt u ook meedoen, dan kan dit ook via bijgaande weblink. Wij vragen u om dit 
te doen voor 1 mei 2022 https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL (2)

Link 1
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/
uitgelichtsynode-synodale-kerk/ 

Link 2
https://erasmusuniversity.
eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_
Language=NL
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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, dopen, 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

UITNODIGING VOOR DE GEBEDSVIERINGEN  

Gedurende de veertigdagen tijd in de kapel van de Zusters Franciscanessen 
Gravenallee 30 
Op de zes zondagen in de Veertigdagentijd (6,13,20,27 maart en 3 en 10 april)  
houden  we  in  onze kapel, weer gebedsvieringen met beeldmeditatie.  
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en de 
verrijzenis van Jezus Christus. Zo bereiden we ons voor op het feest van Pasen 
en op wat Pasen voor ons kan betekenen. We maken daarbij gebruik van een 
beamerpresentatie. Omdat we deze diensten graag met u willen vieren, nodigen 
we ieder van harte uit hieraan deel te nemen.  
De vieringen beginnen om 18.30 uur en duren ongeveer een half uur.
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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


