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-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 DE DIGITALE, VOLLEDIGE 
KLEURVERSIE VAN 

‘T KLOKHOES ONTVANGEN? 
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:  

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.
COM

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 7 oktober uw stuk naar 
het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 7 oktober
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568
Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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September
21  High Tea Actieve ontmoeting (vanaf 10:00 uur)
24 en 25 Buitengewoon Beuningen 2022

Oktober
3 t/m 7 Huisartsenpraktijk en apotheek de Lutte gesloten
8  Oogstdankviering
9  Herfstwandeling
15   Oud papier

KALENDER

INFORMATIEAVOND OVER INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN 
ZONNEPARK DRIELANDSWEG

Op dinsdagavond 27 september organiseert Kronos een informatiebĳeenkomst 
in Overdinkel over de mogelĳkheden om te investeren in het zonnepark aan de 
Drielandsweg. De bĳeenkomst vindt plaats in ’t Trefhuus in Overdinkel om 19.30 
uur. Kronos geeft daar toelichting. Inwoners en bedrĳven van de gemeente 
Losser hebben de mogelĳkheid te investeren in het zonnepark van Kronos aan 
de Drielandweg. Dit gaat via het crowdfundingplatform zonnepanelendelenl.nl 
lopen. Lossernaren kunnen een zonnedeel (obligatie) kopen vanaf 25 euro en 
met een looptĳd van 10 jaar. Het is aan inwoners en bedrĳven ter overweging of 
deelname passend is. Meer informatie is te vinden op www.zonnepark-losser.nl/ 
en voorinschrĳven kan via  https://www.zonnepanelendelen.nl/project/losser/ 
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40 JAAR PASTOOR BOLSCHERSTRAAT

Reden voor een feestje op zaterdag 10 september op het plein van de Pastoor 
Bolscherstraat in een grote tent met de huidige bewoners, hun kinderen en 
kleinkinderen.

 In 1982 werd het 2e deel van de Pastoor Bolscherstraat opgeleverd. Opgeleverd 
is eigenlijk niet het goede woord. De tien woningen werden allemaal door de 
toekomstige bewoners zelf gebouwd. Een periode van lange werkdagen. Eerst 
bij de baas aan het werk en vervolgens ’s avonds en in de weekenden aan de slag 
met het eigen huis.

In het voorjaar van 1982 kwamen de eerste woningen gereed en werd het nog 
veel drukker. Het was toen nog gebruikelijk om voordat je ging samenwonen te  
trouwen. Dus tien bruiloften in enkele maanden tijd. Maar ook elke keer groen 
halen, boog opzetten, roosjes maken en boog afbreken. Grolsch heeft het er goed 
mee gehad.

Een half jaar later zat vrijwel iedereen werkloos thuis. De crisis van de tachtiger 
jaren sloeg genadeloos toe en dat bij een hoge inflatie en rentepercentages van 
12 % voor de hypotheek. Gelukkig duurde die periode niet lang en al vrij snel werd 
de Pastoor Bolscherstraat de hofleverancier van de Mariaschool.
Inmiddels zijn alle kinderen de deur uit.  Het is jammer dat er voor hen vrijwel geen 
mogelijkheden waren om in Beuningen te blijven wonen door het ontbreken van 
bouwgrond. De gemeente Losser was voor Beuningen, in tegenstelling tot voor 
de andere Losserse kernen niet bereid  om grond aan te kopen voor woningbouw. 
De kinderen zijn noodgedwongen vrijwel allemaal vertrokken naar de omliggende 
plaatsen. 

Inmiddels is de Pastoor Bolscherstraat ongemerkt een knarrenhof geworden. 
Alle bewoners zijn de zestig ruim gepasseerd. De bezoekjes van de kleinkinderen 
en de oppas er op maakt de straat echter weer levendig.

Heel bijzonder is dat acht van de tien woningen nog steeds door de oorspronkelijke 
bouwers worden bewoond. Dat betekent ook dat er op deze dag ook acht 
veertigjarige huwelijken samen worden gevierd. De bewoners van de andere 
twee woningen wonen er inmiddels ook al meer dan twintig jaar. Het is er dan 
ook prettig wonen.
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BEDANKT!

Een woordje tijdens het feest is er niet meer van gekomen. Daarom bij deze; 
ontzettend bedankt voor het mooie en gezellige feest. Het was top geregeld! 
Wij hebben mooie herinneringen van vroeger opgehaald en erg gelachen! 40 
jaar Bolscherstraat met nog steeds (bijna) allemaal dezelfde bewoners is wel 
heel bijzonder! Wat ons betreft gaan we dit volgend jaar gewoon weer doen. 

Namens de kinderen van de Pastoor Bolscherstraat

BEUNINGSE BBQ

Schuif volgende week zaterdag 24 september vanaf 
17:30 lekker aan bij de grootste barbecue van het jaar, 
tijdens Buitengewoon Beuningen! Om het helemaal 
gezellig te maken: Het eerste drankje is van ons! 
Lekker eten en drinken met je vrienden, vriendinnen, 
buren of collega's ! 
Meld je aan via: 
https://tinyurl.com/Beuningse-BBQ
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GEEN LANDAL IN DINKELDAL - INGEZONDEN STUK

Beste Beuningers, 
Graag informeren we u over onze recent ondernomen acties. 

Juridische hulp  
We zijn een samenwerking gestart met een zeer ervaren juridisch adviseur op het 
gebied van  ontwikkeling van vakantieparken – en dan met name het voorkomen 
daarvan. Zijn naam  is Bram van Leeuwen, hij woont in Veere (Zeeland) en hij 
weet waar hij het over heeft. Stichting Natuurlijk Dinkeldal 
Vanaf 15 september zijn we officieel “Stichting Natuurlijk Dinkeldal”. Alle 
communicatie zal  vanaf die datum vanuit deze Stichting plaatsvinden. 

Handhavingsverzoeken 
We hebben 7 september jl. een Handhavingsverzoek aan de gemeente Losser 
gestuurd: De  plannen voor Olde Kottink zijn in onze ogen vergunningsplichtig.  
We hebben 7 september jl. het Handhavingsverzoek aan de provincie  
Overijssel aangescherpt inzake stikstof. 

Gesprek actiegroep en de Gemeente Losser  
Op vrijdag 9 september jl. heeft er een goed gesprek plaatsgevonden tussen een 
ambtenaar  van de gemeente Losser en Marc Beune. De heldere uitleg van de 
gemeente Losser heeft een  ander licht op de zaak geworpen. Wij en waarschijnlijk 
vele Beuningers zagen de hele gang  van zaken als ‘achterkamertjespolitiek’. We 
zijn blij door het gesprek te kunnen concluderen  dat de gemeente opener en 
meer gecommuniceerd heeft dan volgens de regels had  gemoeten en dat ze zich 
neutraal opstelt en beide partijen van informatie voorziet. We  weten nu bij wie ze 
moet zijn voor vragen. Slechts een uurtje met de gemeente om tafel,  heeft veel 
‘ruis van de lijn’ gehaald! 

Kijk voor meer informatie én een heel bijzonder (en grappig) filmpje van Van 
Kooten en de Bie uit  1978 (!) op onze website www.geenlandalindinkeldal.nl. 
Daar én via ons e-mailadres  (info@geenlandalindinkelkdal.nl) kunt u ook terecht 
voor een reactie en/of uw vragen. 

Wij zijn blij met de recente ontwikkelingen en hopen dat het recht zal zegevieren! 
Wordt vervolgd! 

Namens de Actiegroep “Geen Landal in Dinkeldal” 
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HERFSTWANDELING

Krakende bladeren onder 
wandelschoenen, kastanjes en eikels 
onder de bomen, paddenstoelen 
komen tevoorschijn, zoveel kleuren! 
Loop mee met de Herfstwandeling van 
Beuningen en geniet van het prachtige 
herfstseizoen. 

De natuur schildert zichzelf

Zondag 9 oktober start tussen 
9.00 en 12.00 de 6e editie van de 
Herfstwandeling in Beuningen! 

AANMELDEN IS NIET NODIG!

Afstanden: 5, 10 of 15 km
Locatie: Kerk Beuningen

Kosten: €5,- incl. koffie, thee of ranja 
en een krentenbol (als vanouds bij het 
startpunt) en je krijgt een  wandelboekje
Voor kinderen tot 12 jaar is er gratis 
deelname
Onderweg kunt u wat lekkers kopen, 
verzorgd door de KPJ Beuningen 

Natuurlijk wordt de wandelaar ook 
weer verrast met diverse uitkijkjes!

Kom ook en geniet van de prachtige 
herfstkleuren in het bos! 

P.s. Honden mogen aangelijnd 
meewandelen. Iedereen die 
meewandelt doet dit op eigen 
verantwoordelijkheid.

 

D E  N A T U U R  S C H I L D E R T  Z I C H Z E L F

Z O N D A G  9  O K T O B E R  2 0 2 2 

HERFSTWANDELING
BEUNINGEN

Kosten: €5,-
tot 12 jr. gratis  
incl. koffie, thee

of ranja 

5 km 15 km 10 km 

START VANAF KERK BEUNINGEN TUSSEN 09:00-12:00

Meer info: Liesbeth ten Dam, 06-13770218 of mail naar: ltendam@hetnet.nl 
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HYBRIDE WARMTEPOMP EN HEAT PIPES
Hybride warmtepomp en heat pipes verduurzamen de woning van Judith en 
Willy Heijdens
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 zorg 
je dat jouw energierekening omlaag gaat? We namen een kijkje in de woning 
van Judith en Willy Heijdens uit Beuningen. In de zomermaanden gebruiken zij 
helemaal geen gas meer. Ze hebben hun huis verduurzaamd met zonnepanelen, 
een hybride warmtepomp, heat pipes (zonneboiler), isolatie en airconditioning.

Wat hebben jullie gedaan om de stroomrekening op 0 euro te krijgen?
We hadden een hoge energierekening. We bekeken wat we daaraan konden doen. 
Toen de zonnepanelen opkwamen zijn we daar direct op overgegaan. Inmiddels 
hebben we in totaal 49 zonnepanelen. Een aantal liggen plat op het dak, zodat je 
ze bijna niet ziet.
Sowieso houden we van innovatie. Dat zie je nu ook terug in het hele huis. Door 
de jaren heen hebben we steeds meer verduurzaamd. Steeds als er iets kapot 
ging, vervingen we het door een duurzame variant, zoals ledlampen, etc. Hierdoor 
ging de energierekening al flink naar beneden. Door de zonnepanelen hebben we 
een stroomrekening van 0 euro.

Wat hebben jullie gedaan om de gasrekening zo laag mogelijk te krijgen?
We hebben een hybride warmtepomp en heat pipes aangeschaft. Een combinatie 
tussen een hybride warmtepomp en heat pipes zorgt (als de zon schijnt) bij ons 
voor een lage gasrekening.
Hybride warmtepomp = warmtepomp + cv-ketel: warmtepomp verwarmt het 
huis, cv-ketel verwarmt tapwater.
Een hybride warmtepomp is een combinatie tussen een warmtepomp en een cv-
ketel. De warmtepomp verwarmt de woning en de cv-ketel verwarmt het tapwater 
en ondersteunt de hybride warmtepomp bij lage buitentemperaturen. Met een 
hybride warmtepomp gebruik je ongeveer 70% minder aardgas. Je gebruikt met 
een hybride warmtepomp dus nog wel gas, bijvoorbeeld om te douchen. Maar wij 
wilden nog minder gas gebruiken. Toen schaften we heat pipes aan.

Heat pipes: verwarmen tapwater en helpen ook het warmtesysteem. Heat pipes 
zijn nog best onbekend in Nederland.
Heat pipes kunnen water tot hogere temperaturen verwarmen dan een 
warmtepomp. De heat pipes zetten zonlicht om in warmte om bijvoorbeeld 
tapwater te verwarmen. Daarmee kun je dus lekker warm douchen. Als de zon 
schijnt, gebruiken wij dus de heat pipes voor warm tapwater en de warmtepomp 
om het huis te verwarmen. De hele zomer is onze gasrekening 0 euro. Daarnaast 
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helpt het systeem van de heat pipes het water van de cv-ketel voor te verwarmen. 
Dus de heat pipes verwarmen niet alleen het leidingwater, maar ook indirect het 
warmtesysteem.

Jullie verkoelen en verwarmen ook nog met airconditioning. Hoe gaat dat?
We hebben op alle slaapkamers airconditioning. Hiermee kun je dus elke kamer 
apart nog eens extra verkoelen of verwarmen. Hierdoor hoef je in de winter niet 
je hele huis te verwarmen, maar kun je per vertrek verwarmen. De airconditioning 
verbruikt stroom, die we rechtstreeks van de zonnepanelen krijgen.

Hebben jullie tips voor andere inwoners die hun huis willen verduurzamen?
Begin met het isoleren van je huis. Daarmee bespaar je al veel energie. Als je 
gaat renoveren denk dan aan vloerverwarming. Voor vloerverwarming heb 
je watertemperatuur nodig tussen de 30 en 40 graden. Dat is goedkoper dan 
radiatoren waarvoor je water van 60 graden nodig hebt.
Kies bij de aanschaf van elektrische apparaten voor energiezuinige modellen.
Bekijk de mogelijkheden van zonnepanelen voor je huis. Bekijk zelf ook hoeveel 
energie je verbruikt. Daar kun je dan op afstemmen hoeveel zonnepanelen je 
aanschaft.
Het zijn natuurlijk investeringen die je doet om dat stroom- en gasverbruik omlaag 
te krijgen. Houd daarom de subsidiemogelijkheden in de gaten. Wij raden het 
zeker aan. Op het moment dat je die systemen in werking hebt gezet bespaar je 
direct. Dat geld dat je anders per maand aan de energierekening besteedt, kun 
je nu anders gebruiken. Zoals – voor ons – misschien wel eerder met pensioen 
gaan…

GALA BEUNINGEN

In het weekend van 11, 12 en 13 november 2022 is het eindelijk weer zover! Dan 
laat lokaal volk haar talenten weer zien bij ‘t Sterrebos in Beuningen. Drie avonden 
vol zang, dans en buuts. Uiteraard worden de dorpse gebeurtenissen onder de 
loep genomen en gaan de voetjes weer van de vloer! De lag ligt hoog maar het 
beloofd weer een grandioos spektakel te worden! U komt toch ook? 

Kaartverkoop vindt plaats op woensdag 12 oktober van 19.00 uur tot 20.00 
uur en op donderdag 13 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur voor iedereen bij ‘t 
Sterrebos. De zaal is vanaf 17.00 uur open. Op volgorde van binnenkomst krijgt u 
een nummer, als u de zaal verlaat vervalt uw nummer. De kaarten kosten € 12,50 
per stuk. U kunt maximaal 4 kaarten kopen per persoon. 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 25 september 11:00 uur: Communieviering in de tent
Voorganger: pastor Schraven
Zang:  Dames-/herenkoor en Themakoor
Misdienaars: Yvette Berning en Naduah Bloemen
Collectant: A. Sanderink
Intenties: Pastoor van Burgsteden

Zondag 2 oktober 09:00 uur: Communieviering
Voorganger: pastor Schraven
Misdienaars: Maria Hoonberg, Berend Geers
Collectant: H. Kleisman
Intenties: Annie Evering-Zanderink

Woensdag 5 oktober 08:30uur: Communieviering
Voorganger: pastor Schraven
Misdienaars: Raomie Bloemen

Zaterdag 8 oktober 19:30 uur: Oogstdankviering-themaviering /
Communieviering

Voorganger: pastor Kerkhof-Jonkman
Zang:  Dames/herenkoor en themakoor
Misdienaars: Mandy Berning en Maud Zanderink
Collectant: B. Groener
Jaargebed: Jan Zanderink, Theresia Steunebrink-Oude Ophuis, 
  Hennie Steunebrink vd Denekamperstraat.
Intenties: ouders Sanderink-Golbach, Marietje Zanderink-Schopman, 
  Johan Steunebrink, ouders Heerink-Nieuwhuis, Jan Kuipers, 
  ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, 
  ouders Roesthuis-Grote Beverborg, Bets Loman, 
  ouders Sanderink-Golbach, ouders Loman-Remerink, 
  Harry Booijink
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MARIA ROZENKRANSMAAND WEES GEGROET
Van oudsher is oktober de maand waarin de rozenkrans centraal staat. Door 
het bidden van de rozenkrans staat ook Maria in het middelpunt. Wie Maria 
was en is lezen we bij de evangelist Lucas. Zij wordt genoemd: de gezegende 
onder de vrouwen, omdat zij geloofd heeft, wat haar vanwege de Heer gezegd 
is. Ontelbare malen zijn deze woorden van haar nicht Elisabeth herhaald in de 
loop der eeuwen, telkens als het Weesgegroet werd gebeden. De vroomheid van 
zoveel generaties heeft zich op die manier geuit. Maria wordt door Elisabeth 
geprezen om haar geloof. Zo komt Maria dicht bij ons, wordt ze werkelijk één van 
ons. Want geloven is toch precies wat ook wij proberen te doen, net als Maria, 
misschien met heel veel moeite en twijfel. In onze wereld, waarin zakelijkheid en 
prestaties en vechten voor je rechten en opkomen voor jezelf vaak de boventoon 
voeren, is geloven tegelijkertijd erg moeilijk en broodnodig. Erg moeilijk: je voelt je 
tegenwoordig met je geloof vaak wereldvreemd en niet van deze tijd. Broodnodig: 
zonder voldoende geloof verharden zich de onderlinge verhoudingen, wordt de 
wereld harder en harder en verliest het leven veel van zijn zin en betekenis. Maria 
leeft ons voor wat geloven nu eigenlijk is. Zij maakt ons duidelijk, dat geloven niet 
betekent, dat je dingen ziet die de ander niet ziet, maar wel dat je de dingen die 
de ander ook ziet, anders ziet. We hoeven hierbij alleen maar te denken aan de 
prachtige tekst van het Magnificat. Zo wordt geloven een licht op ons pad. Onze 
zorgen, noden, angsten en vragen en die zijn er anno 2022 te over, maar ook onze 
dankbaarheid smelten samen in het Weesgegroet. Zo mogen we met Maria leren 
geloven en zo mogen we met haar in beweging komen om licht en ver-lichting te 
brengen aan alle mensen die ons gegeven zijn. Zij die vol van genade was, vol van 
het licht van Christus, geeft aan hoe wij dat licht verder kunnen uitdragen. 
Pastoor Theo H.P.Munsterhuis.

UITNODIGING
Bij deze willen we jullie allemaal uitnodigen voor de woord en communieviering op 
zondag 25 september om 11 uur in de feesttent tijdens Buiten gewoon Beuningen. 
Als thema hebben we gekozen: “Niet alleen…maar samen. Pastor Schraven zal in 
deze feestelijke viering voorgaan. Het themakoor en dames/herenkoor verzorgen 
de zang. Tijdens deze viering wordt er gebeden en gezongen voor een zonnig en 
gezellig dorpsfeest. Wij hopen dat velen van jullie bij deze viering aanwezig zullen 
zijn.
Werkgroep themaviering

HERFSTWANDELING
Op zondag 9 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een mooie 
wandeling uitgezet. Starten kun je tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij de kerk. Kosten 
5,00 p.p. inclusief routebeschrijving, koffie/thee/ranja en krentenbol. Kinderen 
t.m. 12 jaar gratis. Het thema van de wandeling is: ”de natuur schildert zichzelf”.
Meer info elders in het dorpsblad. Jij loopt toch zeker ook mee? Graag tot dan!
Werkgroep oogstdankviering
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OOGSTDANKVIERING
Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die 
gehouden wordt op zaterdag 8 oktober om 19.30 uur. Pastor Kerkhof -Jonkman 
zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we danken voor de oogst. 
Vele vrijwillig(st)ers hebben voor deze gelegenheid de kerk, landkruisen en 
Mariakapelletje weer prachtig versierd. De kinderen gaan op school ook weer iets 
leuks maken. Het thema- en dames/herenkoor zullen tijdens de viering garant 
staan voor passende liederen. Na afloop van de viering is er nog ruimschoots de 
gelegenheid, om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en de 
fraai versierde kerk te bewonderen. In de kerk zijn de werkstukjes van de kinderen 
te bewonderen. En het is zeker de moeite waard om tijdens dit weekend ook even 
bij de landkruisen en het Mariakapelletje te gaan kijken.

OPGAVE VOOR HET H. VORMSEL 2023
In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt 
er een belangrijke periode afgesloten. Nu ze op het punt staan de volwassener 
wereld in te trekken kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. U als ouder heeft 
hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet, maar welke keuze gaat uw kind 
daarin maken? Met behulp van taakouders, 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. Het woord vormsel komt van een oudhollands 
woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’ Het is daarom dat wij gekozen hebben 
voor het project Vormselkracht. 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 krijgen de jongens en meisjes een brief mee 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 aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat [secretariaat@
lumenchristi.nl). Het vormselproject begint in oktober en loopt tot in maart. De 
vormselvieringen vinden plaats op zaterdag 18 maart in Denekamp, zaterdag 25 
maart in Ootmarsum en De Lutte. Vormheer zal zijn vicaris Hans Pauw. Hij is ook 
de vicaris die het jongerenwerk in zijn portefeuille heeft.
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij 
leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden 
en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook mensen die lid 
willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak 
maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.
nl.
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OVERDINKEL 2022  HEILIGE GERARDUS MAJELLA 

BEDEVAART
Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met 
aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus 
Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er 
kinderactiviteiten georganiseerd.
Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.Indien U verdere informatie wenst 
kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk 
(dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304 adres: 
Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

THEMAVIERING 24 SEPTEMBER “GENERATIE VREDE”
Op zaterdag 24 september is er in de Sint Nicolaaskerk weer een andersoortige 
viering die ingevuld wordt door het themakoor Vivace. We hebben er voor 
gekozen om een zogenaamde Thomasviering te houden. Deze oecumenische 
vieringen zijn anders dan traditionele kerkdiensten en blijken ook veel mensen 
aan te spreken. Het thema van een viering wordt via muziek, liederen, beelden 
en teksten belicht. In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmerkend 
voor de Thomasvieringen, wordt er over het thema nagedacht. Als mensen zoals 
Thomas geven we persoonlijk en samen invulling aan het thema. Wij streven 
ernaar om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van mensen. 
We gebruiken niet alleen woorden maar zoeken ook naar creatieve manieren en 
symbolen om het thema aan te bieden.
Tijdens de viering is er een tijd die "heilige chaos" wordt genoemd. Dit i.v.p. de 
preek. Alle mensen kunnen gedurende die tijd op eigen wijze uiting geven aan 
wat het thema bij hen oproept. Dit kan bijvoorbeeld door het ontsteken van een 
kaars, kijken naar beelden rondom het thema, het schrijven van een sorrybriefje, 
samen te schilderen of door met elkaar in gesprek te gaan. De kinderen kunnen 
vredesduifjes vouwen en voor hen hebben we een kleurplaat.
Daarmee zijn we ook bij het thema: Generatie Vrede. Dat is dit jaar het landelijke 
thema van de Vredesweek die op 25 september eindigt. Tijdens de viering kunt u 
in gesprek met o.a. Anne Dijkstra, een veteraan en hopelijk een voormalig inwoner 
uit Oekraïne. Mensen die terdege de verschrikking van oorlog en het belang van 
vrede kennen.
We hopen u op 24 september om 18.00 uur te mogen begroeten in de St. 
Nicolaaskerk. Misschien een mooie mogelijkheid om met uw kind, dat voor de 
zomer de communie heeft gedaan of gevormd is, weer eens een hele andere 
viering te beleven in de kerk.
IEDEREEN is natuurlijk van harte welkom.
Themakoor
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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, 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

KEVELAERLOF.
Zondag 2 oktober is er weer het gebruikelijke Kevelaerlof, georganiseerd door 
de Broederschap van de Oost Twentse Processie in de H. Nicolaas-kerk te 
Denekamp en aanvang is 15.00 uur. Het Nicolaaskoor verleent als zo vele jaren de 
medewerking, naast meer-dere pastores. In dit lof zal ook de bronzen plaquette, 
die vervaardigd is door Berend Seiger t.g.v. het 150-jarig bestaan van de processie 
worden ingezegend. Wij hopen U zondag 2 oktober te mogen ontmoeten.
Pastoraal team

DIERENZEGENING OP WERELDDIERENDAG
Op 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, vieren we Werelddierendag. 
Franciscus had zorg voor de dieren, hij kon er zelfs mee praten. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat wij onderdeel zijn van de natuur en zorg dienen te dragen voor een 
goed natuurbeheer. Als Kerk willen we daarbij aansluiten door de huisdieren die 
ons lief zijn, te zegenen. Deze zegening vindt plaats op: Dinsdag 4 oktober, van 
16.00 tot 18.00 uur, op het kerkplein in Denekamp en Ootmarsum. Kom gerust 
voor de zegening van uw geliefd dier!
Pastores Munsterhuis en Kerkhof Jonkman
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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


