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Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

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

KIENHUIS GROEP B.V.

W W W.K IENHUISGROEP.NL
K L O P P E N D I J K 3 2 •  7 591 B T D E N E K A M P

Kienhuis Wintersport • 0541-351010
Kienhuis Busverhuur • 0541-351010

Kienhuis Uitvaartverzorging • 0541-352100
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424
Maart
15  Verkiezingen
18  Midvastenloop
18  Beuningen schoon
22  zijactief - Spaanse avond
31  Oud papier

April
2  eier gadder'n
9  Eerste paasdag
10  Tweede paasdag

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 23 maart uw stuk naar 
het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten: 
Kopij inleveren voor: 23 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

EIGENAAR CAMPING OLDE KOTTINK IN BEUNINGEN SLAAT 
TERUG: ‘MEESTE UITSPRAKEN ACTIEGROEP KLOPPEN NIET’

KALENDER

CORRESPONDENTIE

Bron: Tubantia

De meeste uitspraken die actiegroep Stichting Natuurlijk Dinkeldal doet over 
de voormalige camping Olde Kottink in Beuningen kloppen niet. Dat beweert 
althans de eigenaar van de camping die op die plek 
een bungalowpark wil maken. ‘We willen graag met de 
actiegroep in gesprek om hun zorgen te bespreken, maar 
deze uitnodiging is tot op heden onbeantwoord gebleven.’

Wilt u dit artikel verder lezen? Scan dan de QR-code naar 
het hele artikel
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BEUNINGEN SCHOON!
Zaterdag 18 maart 2023 is de Landelijke Opschoon dag!

In ons mooie dorp en in bermen en sloten 
van ons mooie buitengebied ligt regelmatig 
zwerfafval in de vorm van blikjes, flesjes 
en andere verpakkingsmaterialen. Spullen 
die moeilijk afbreekbaar zijn en daar soms 
jaren blijven liggen of verpulveren. Soms 
beland het in een weiland of bermmaaier 
en vervolgens in het veevoer.
Zwerfvuil  is een terugkerende ergernis 
voor veel mensen, die tegelijkertijd vaak 
denken: ik heb het er toch niet neergegooid, 
dus waarom zou ik het opruimen?

Wekelijks zijn er al inwoners van Beuningen 
die onze omgeving ontdoen van zwerfaval. 
Waarvoor onze hartelijke dank!
Maar toch vinden wij het belangrijk en 
gezellig om dit ook georganiseerd SAMEN 
te doen.

Datum: zaterdag 18 maart 2023
Tijd: 10.00-12.30uur
Start: Kerkplein

Handschoenen, prikkers, grijpers, vuilniszakken en hesjes verzorgen wij in 
samenwerking met de gemeente Losser. Wil je meehelpen, dan kun je aanmelden 
op Beuningenschoon@gmail.com zodat wij een inschatting kunnen maken 
hoeveel materialen er nodig zijn.

Tot dan!
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Losser start onderzoek nieuwe sport hal de Lutte
De gemeente Losser start met een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe 
sporthal in De Lutte. 

Een nieuwe sporthal in De Lutte is een van de ambities uit het coalitieakkoord. 
Op korte  termijn start een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek moet onder 
meer uitwijzen welke  zaalcapaciteit nodig is en welke sporthalvariant hierbij het 
beste past. Ook wordt een  inschatting gemaakt van de investeringskosten en de 
exploitatielasten.  

De verschillende gebruikers van de sporthal worden bij het onderzoek betrokken. 
Per  gebruiker worden de ideeën en wensen in kaart gebracht. Het onderzoek loopt 
tot mei 2023.  Het college wil het onderzoeksrapport bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota aan de  gemeenteraad voorleggen, zodat het in de besluitvorming 
kan worden betrokken. 

Wethouder Marian Oosterbroek: “Sporten en bewegen is goed voor je. In het 
coalitieakkoord  hebben we daarom al afgesproken dat we willen investeren in 
een nieuwe sporthal in De  Lutte. De afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd 
met de gebruikers van de sporthal.  Die gesprekken gaven aanleiding om meer 
vaart te zetten achter het  
haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe sporthal. Ik ben blij dat we hier nu mee 
starten.  Samen met de gebruikers kijken we naar wat nodig is, zodat we kunnen 
bouwen aan een  nieuwe sporthal die aansluit bij de behoeften.” 

GEMEENTENIEUWS

Uitnodiging rondleiding Twence in Hengelo
De gemeente organiseert een rondleiding bij Twence op dinsdag 14 maart om 
16 uur. Twence is al lang niet meer de afvalverwerker van vroeger, maar de 
verduurzamer van vandaag en morgen. Ze doen er alles aan om zoveel mogelijk 
grondstoffen en energie uit afval, biomassa en zon te halen. 

Laat je op 14 maart om 16 uur rondleiden bij Twence en leer alles over hoe ons 
afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof. Voor hergebruik, voor energie of voor 
iets compleet anders. Een inspirerende 
middag, die je aan het denken zet hoe je 
ook zelf je afval kunt verminderen!

Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar Iris Lammertink: 
i.lammertink@losser.nl
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Toeslagenaffaire: hulp van de gemeente
De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij de kinderopvangtoeslag. Veel 
mensen raakten hierdoor in problemen. Dit heet de Kinderopvangtoeslagaffaire 
of Toeslagenaffaire. De Belastingdienst onderzoekt de fouten en lost deze op. 
Gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt, krijgen vergoedingen en financiële steun.

Wat moet u weten
De Belastingdienst repareert de financiële gevolgen van de fouten die gemaakt 
zijn. Voor wie in de financiële problemen is gekomen, is dat niet altijd voldoende. 
Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom wonen, gezondheid, 
schulden, werk of gezin. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met 
de gemeente.

Gemeente biedt hulp
De gemeente heeft geen invloed op de oplossing van de Belastingdienst en het 
tempo waarin dit gebeurt. Wel kan de gemeente helpen bij problemen die zijn 
ontstaan.
De gemeente heeft de gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt allemaal al eens 
benaderd. En ook geholpen als dat nodig was. Neem contact met ons op als:
- U eerst geen hulp nodig had, maar nu wel.
- U niet eerder met ons gesproken heeft, maar toch problemen heeft door de  
  toeslagenaffaire.
- Het gaat om kinderen van de gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt. Ook zij  
  hebben nu recht op ondersteuning en kunnen contact met ons opnemen.
 
We bekijken samen met u uw persoonlijke situatie, de problemen en de mogelijke 
oplossingen
Bel met het toegangsteam wijz: 053 - 537 74 00, op maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.30 en 15.30 uur of E-mail: wijz@losser.nl

Hulp op maat gemaakt
Hulp wordt voor iedereen op maat gemaakt. Samen bekijken we welke hulp het 
meest passend is om een nieuwe start te maken. We leggen afspraken tussen 
ouders en de gemeente vast in een plan van aanpak.
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GEMEENTENIEUWS

Speciaal inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit
Integraal consulent Iris Roolvink van het toegangsteam werk inkomen jeugd 
en zorg (wijz) van gemeente Losser staat voor je klaar bij al je vragen rond het 
opvoeden van pubers

Pubers opvoeden: het kan een hele uitdaging zijn! De puberteit is zowel voor 
ouders als kind een lastige periode. Een periode met veel veranderingen, zowel 
op psychisch als op lichamelijk gebied. Veel ouders vinden het opvoeden van 
een kind in de puberteit vaak anders en lastiger dan voorgaande fases. Menig 
ouder worstelt dan ook met een heel aantal vragen. Heel normaal.

Consulent Iris Roolvink: “Juist daarom hebben we een speciaal inloopspreekuur 
over de puberteit. Met dit inloopspreekuur willen we ouders van pubers de 
mogelijkheid bieden om heel laagdrempelig langs te komen en een vraag te 
stellen. Als iemand van buitenaf met je meekijkt, helpt het jou om weer helder 
te kijken. Soms is een bevestiging dat je het juiste doet al genoeg. Op tijd vragen 
stellen kan ervoor zorgen dat problemen niet groter worden dan nodig.  En 
daarnaast zien we dat ouders ook wel vaak tegen dezelfde dingen aanlopen..”

Het inloopspreekuur voor opvoedvragen over de puberteit in ’t Lossers hoes
Het inloopspreekuur voor ouders van pubers vindt om de week op vrijdag plaats 
van 13:00 – 14:30 uur in ’t Lossers Hoes. De komende spreekuren zijn op 17 
maart, 31 maart en 14 april. Loop even binnen en vertel je verhaal aan Iris. Zij 
denkt met je mee en helpt je weer op weg. Dit kost niets. Je kunt Iris op genoemde 
dag/tijd ook telefonisch bereiken via het nummer (053) 537 7400 of via de mail: 
i.roolvink@losser.nl. 

Andere opvoedvragen?
Naast het speciale inloopspreekuur 
voor ouders van pubers, kunnen 
ouders met al hun opvoedvragen 
bij het toegangsteam wijz terecht. 
Dit kan elke werkdag van 09.30 
tot 15.30 uur in ’t Lossers hoes 
of via het telefoonnummer (053) 
537 7400.voor verbinding en krijgt 
mensen bij elkaar.” 
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OLDE KOTTINK - STICHTING NATUURLIJK DINKELDAL
Op Olde Kottink is men al ver gevorderd met de sloop van kapschuur en 
toiletgebouwen, wanneer zullen ze starten met de bouw van de ‘chalets’?

Als het aan ons ligt, wordt er helemaal niet gebouwd op Olde Kottink. Het zijn 
immers geen ‘chalets’, maar volwaardige recreatiewoningen van €350.000 en 
dús is er een ‘planologische omgevingsvergunning’ nodig. Een vergunning dus, 
omdat het niet in de bestaande bestemming past.

De gemeente Losser en projectontwikkelaars zijn het hier niet mee eens, dus 
zullen we naar de rechter moeten. Dan moet Losser wel eerst ons bezwaar 
afhandelen en dat laat helaas nog even op zich wachten.

De provincie heeft ons bezwaar al wel afgewezen. Zij stelt dat het bouwen van 
een vakantiepark niet zorgt voor extra stikstofuitstoot en niet nadelig is voor 
de natuur. Tegen die beslissing hebben we inmiddels beroep aangetekend bij 
de Rechtbank Overijssel: er komt zeker meer stikstof vrij op Landal en als er al 
stikstofruimte beschikbaar zou zijn, dan is die voor de Twentse boeren.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat ‘onze’ lokale overheid op alle 
mogelijke manieren tijd probeert te rekken. Er verandert niets aan haar standpunt, 
maar alle wettelijke beslistermijnen worden in acht genomen. 
Ze sluiten de gelederen en ze steunen de projectontwikkelaars, zelfs in de media.

De tijd loopt weg en nog steeds kunnen we de bestuursrechter niet de hamvraag 
stellen: “Edelachtbare, zijn dit nu chalets of recreatiewoningen?”

We verwachten nogal wat ontwikkelingen in de komende tijd, dus volg ons via:
onze website www.geenlandalindinkeldal.nl voor meer details en achtergronden, 
Facebook (Stichting Natuurlijk Dinkeldal);
en op Instagram (natuurlijkdinkeldal).

Stichting Natuurlijk Dinkeldal doet haar werk met erg veel inzet en enthousiasme, 
maar zonder geld voor bijvoorbeeld juridisch advies, lukt het helaas niet. Elke 
bijdrage aan het behoud van het Dinkeldal is welkom:
NL35 RBRB 8837 0550 05, t.n.v. Stichting Natuurlijk Dinkeldal.
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 12 maart 09:00 uur  Communieviering
Voorganger: Pastor Schraven
Misdienaars: Yvette Berning, Maria Hoonberg
Collectant:  A. Sanderink
Intentie:  Harry Booijink

Zaterdag 18 maart 19.30 uur   Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis
Misdienaars: Jasmijn Wildemors, Jan Hoonberg
Collectant:  B.Groener
Jaargebed: Truus Grote Punt, Sientje Tijans
Intenties: ouders Schopman-Aveskamp

Zondag 26 maart 09.00 uur  Communieviering
Collectant:  H. Kleisman
Jaargebed: Lide Smellink-Engelbertink
Intenties:  pastoor van Burgsteden, ouders Steunebrink –van der Ham,
  Frits Bult

PASTORPRAAT

Vasten: inlossen van ereschuld 
We zijn inmiddels de vastentijd ingerold, maar het lijkt dat we gewoon op de oude 
voet verder leven. We halen gewoon onze boodschappen bij de supermarkt, de 
feestjes en vakanties gaan gewoon, geen teken van vasten en onthouding. En 
toch is het in deze tijd van milieu, stikstof en andere crisissen zinvol na te denken 
over onze toekomst en minder te consumeren. In januari was er een hausse in 
het vastleggen van onze zomervakanties. De boodschap van minder vliegen, 
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LOCATIENIEUWS

NLDoet vrijdag 10 maart 
We doen ook dit jaar mee met NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. 
We gaan wederom onze kerk een grote schoonmaakbeurt geven. 
De heren van de kerkhofploeg gaan woensdagmiddag 8 maart al voorwerk 
doen en bovenin de kerk “spinnekopp’n jaag’n”.  
Iedereen -zowel vrouwen als mannen- zijn van harte welkom om vrijdagmorgen 
te komen helpen. Vele handen maken tenslotte licht werk en….het is nog 
gezellig ook! 
Vrijdag 10 maart 9.00 uur starten we met koffie met iets lekkers in het 
parochiecentrum. 
Graag tot dan. 

Vieringen Goede Week  
Zaterdag 1 april is er een themaviering Palmpasen met een Palmpaasoptocht 
en presentatieviering communicantjes om 19.30 uur. 
Donderdag 6 april om 13.45 uur Witte donderdagviering voor de schoolkinderen 
en andere belangstellenden. 
Vrijdag 7 april  Goede Vrijdagviering om 19.00 uur met eigentijdse teksten en 
liederen o.a. uit Jesus Christ Superstar. 
Zondag 9 april 9.00 uur  eucharistieviering Pasen 
De viering van woensdag 5 april om 19.00 vervalt! 

minder reizen lijkt niet te werken. Pas wanneer Schiphol zegt dat er onvoldoende  
bagage afhandelaars zijn, raken we even in paniek. Nee, het echte idee van vasten, 
het juist minder uitgeven, schuiven we het liefst voor ons uit. Liever halen we in 
wat we in de coronatijd niet meer mochten. Zou deze veertigdagentijd dan geen 
goede kans zijn om te consuminderen? Of moet het accent blijven liggen op nog 
meer welvaart in plaats van welzijn? 
Juist het beeld van de inwoners van Groningen leert ons hoezeer wij niet betrokken 
zijn bij de mensen zelf, leert ons dat nog altijd de winst van de bedrijven voorgaat 
op de ellende die we ermee aanrichten. De parlementaire onderzoekscommissie 
heeft er harde woorden over gesproken en gezegd dat er een ereschuld moet 
worden ingelost. Moeten ook wij niet een ereschuld inlossen als wij kijken 
hoe wij omgaan met het milieu en de schepping? Hoe wij onze aarde hebben 
geëxploiteerd in plaats van goed rentmeesterschap uit te voeren? De Provinciale 
Statenverkiezingen zijn in aantocht, laten wij een goede stem uitbrengen, een 
stem die de aarde redt uit haar lijden, een stem die recht doet aan de Bijbelse 
opvatting over recht, vrede en heelheid van de schepping. Moge deze vastentijd 
ons daartoe de eerste aanzet geven. 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman    
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VASTENACTIE VOOR VEILIG ONDERWIJS IN GUATEMALA

Tijdens de Vastenperiode collecteren we elk jaar voor de Vastenactie. Zij steunen 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten over heel de wereld. Als parochie kun je 
ook een eigen doel indienen, en dat hebben we dit jaar gedaan. Samen met de 
Pancratius parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi gaan we geld 
inzamelen voor veilig onderwijs in Guatemala.
Het project wordt uitgevoerd door MTC, een sociale beweging van boeren en 
arbeiders. MTC is ontstaan vanuit het sociale pastoraat in San Marcos, als 
antwoord op de slechte arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Via 
de verschillende parochies werden trainingen gegeven over arbeidsrechten en 
werden de mensen gemotiveerd om zich te organiseren. Zo ontstonden eerst 
arbeidscomités en later ontwikkelingsverenigingen. Ze worden ondersteund 
door een klein team van betaalde medewerkers. MTC biedt tal van diensten aan 
zowel leden als niet-leden, zoals vakopleidingen, studiebeurzen, juridische en 
psychologische hulp.
De opbrengst gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de 
bouw van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente 
betekent. Dit dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage 
hebben gewerkt. Na jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk 
land. Het dorpje ligt midden tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook 

PETER VERMAAT MET ‘TITUS, HELD OF HEILIGE?’ 

Op woensdag 3 mei 2023, aan de vooravond van de dodenherdenking, speelt 
Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling: 
Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van 
Titus Brandsma.
In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter 
Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij 
in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het 
leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te 
midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde 
Karmeliet en mysticus, die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek 
van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. 
Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.
In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal 
van deze religieus bewogen man.
Waar: RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum
Wanneer: Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur.
Prijs: €10 (graag contant) Reservering vóór 30 april 2023, secretariaat@
lumenchristi.nl 0541-353551(di t/m vr 9.00-12.00u).
U bent van harte uitgenodigd.
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INSPIRATIEREIS NAAR ROME
Nog enkele plaatsen vrij vanwege afmelding!

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere 
belangstellenden wordt er komend voorjaar een inspiratiereis naar Rome 
georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni 2023.
Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer 
een bezoek brengen aan de bekende St. Pietersbasiliek en de prachtige Sixtijnse 
kapel. Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, 
zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.
In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering 
bijwonen.
Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken 
we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus 
bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San 
Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen.
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens 
op het programma.
De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse 
vliegreis plm. € 1600,-- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, 
toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,--.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, gaarne zo spoedig mogelijk aanmelden bij: Dhr. 
Arie Vreeswijk, ahvreeswijk@outlook.com of tel. 06-50251252.

een schooltje opgezet, maar met slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. 
Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolgebouw met permanente 
toegang tot onderwijs.
Het tweede project is het aankaarten van wel geweld tegen kinderen op 11 
scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. 
Door geweld bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders 
willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen.
Wilt u ook bijdragen aan veilig onderwijs in Guatemala?
Zie het bijgesloten vastenzakje in het dorpsblad.
Deze kunt u deponeren in het kistje achter in de kerk.
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RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

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

Manon Thijs - secretaris

PASTORALE BEREIKBAARHEID

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van 
de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit 
kerkblad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet 
bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u 
kunt één van de andere pastores bellen. 
De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch 
bereikbaar tot 20.00u. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch 
bereikbaar. 

Pastoraal team
Th.H.P. Munsterhuis   I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
tel:06 - 53 16 35 63   tel: 06 - 22 92 46 57
t.munsterhuis@lumenchristi.nl  i.schraven@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken.  J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
tel.: 06 - 57 64 52 45   tel: 06 - 13 64 67 17
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl j.vandenbosch@lumenchristi.nl



15

Jan ter Steege

Oldenzaalsestraat 40A 
7591 GM Denekamp

Tel: 0541-356355

Goed eten, daar houden wij van!

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

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
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Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
 www.sterrebos.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

De beste producten 
voor schoon en veilig werken 

koopt u bij carellurvink.nlcarellurvink.nl


