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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

Hier kan uw advertentie komen 
te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 2 oktober uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 1 oktober
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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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

September
27 - Heel Beuningen op safari

Oktober
10 - Oud papier
11  - Herfstwandeling Beuningen
24 - Dorpsquiz Beuningen

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie het al wel kunnen aanvoelen. In 
gezamenlijkheid met de Kerstmarktorganisatie, de afgevaardigden van het 
Kerstconcert, Locatieraad en diverse andere vrijwilligers hebben wij dit besloten. 
Een kerstmarkt volgens de RIVM richtlijnen,  1.5 meter uit elkaar gaat niet lukken 
en is onverantwoord. De Kerstmarkt Beuningen is namelijk knus en gezellig, en 
vooral lekker dicht bij elkaar.
We zitten nog wel te broeden op iets anders, in een ander jasje, maar daarvoor 
komen we na de herfstwandeling en heel Beuningen op safari bij elkaar. Zodat 
we op basis van de ervaringen die opgedaan worden tijdens deze evenementen 
kunnen bepalen of er ‘iets’ vervangend kan ontstaan en veilig uitvoerbaar is. De 
uitkomst van deze bijeenkomst zullen we u dan ook ter zijner tijd berichten.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wel knus en gezellig een kerstmarkt organiseren 
en en dan zullen we er dubbel van genieten.
Blijf gezond en samen houden we vol!

Tot toak´n joar!

KERSTMARKT BEUNINGEN GAAT NIET DOOR
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Herfstwandeling Beuningen ‘De kracht van de natuur’
Zondag 11 oktober 2020 tussen 9.00 en 12.00 uur

De 4de editie van de Herfstwandeling in Beuningen gaat door.
Wel op een andere manier dan dat u gewend bent maar wel volledig coronaproof. 
Zo kunnen er maar max. 200 wandelaars deelnemen. (Vol=vol) En gaan we er 
vanuit dat u zich ook houdt aan de RIVM maatregelen.
• Afstanden: 5 of 9,6 km
• Start: 9-12.00 uur
• Locatie: Kerk Beuningen
• Kosten: € 5,- inclusief koffie , thee of ranja en een wandelboekje.
• Voor kinderen tot 12 jaar gratis deelname en kleinigheidje.

Meld je aan via herfstwandeling.beuningen@gmail.com
En geef uw naam door, met hoeveel personen u bent en in welk tijdvak u wilt 
starten:
• Tijdvak 1. 9.00-9.30 uur
• Tijdvak 2. 9.30-10.00 uur
• Tijdvak 3. 10.00-10.30 uur
• Tijdvak 4. 10.30-11.00 uur
• Tijdvak 5. 11.00-11.30 uur
• Tijdvak 6. 11.30-12.00 uur

Het thema in 2020 is ‘De kracht van de natuur’. Natuurlijk wordt de wandelaar 
weer verrast met diverse uitkijkjes en gaat de wandeling langs de mooiste plekjes 
in en rondom Beuningen.

P.s. Honden mogen aangelijnd meewandelen. Bij klachten blijft u thuis. Gepast 
betalen in deze coronatijd is een must. Iedereen die meewandelt doet dit op eigen 
verantwoordelijkheid.

HERFSTWANDELING BEUNINGEN
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15 REDENEN WAAROM IK IN TWENTE/BEUNINGEN WOON

1. Er is rust, ruimte en heel veel groen!
2. Woningen zijn een stuk betaalbaarder.
3. Shoppen in Amsterdam is helemaal niet nodig, in Twente zijn ook genoeg 

mogelijkheden zoals in Enschede.
4. Zinloos geweld en agressie in Beuningen? Nee, wij drinken gewoon gezellig 

een biertje of wijntje samen.
5. Discriminatie? Doen we ook niet aan. Wij hadden voor jaren geleden al een 

donkere pastoor (George Paimpillil) en daar waren we maar wat blij mee. 
6. De Twentse nuchterheid.
7. Hier is het nog heel normaal dat je elkaar helpt zonder er meteen wat voor 

terug te willen (noaberschap).
8. Veiligheid, ik weet niet of het echt klopt maar ik voel me hier in ieder geval 

veiliger.
9. Frisse lucht.
10. De Twentse tradities; zoals het paasvuur, klootschieten, carnaval, 

midwinterhoorn blazen en carbid schieten op oudejaarsdag.
11. In Twente hebben we tijd zat!
12. Het Twentse dialect.
13. Protesteren tegen de coronamaatregelen? Zeker niet! Wij leggen ons er bij 

neer en gaan op zoek naar geschikte alternatieven zodat we toch nog een 
beetje lol kunnen maken. Met heel Beuningen op safari, de online pubquiz, de 
bieb op het kerkplein en de Dorpsquiz Beuningen bijvoorbeeld.

14. Twentse lekkernijen; zoals krentenwegge, bakleverworst en kniepertjes.
15. We vergeten nooit waar we vandaan komen want we zijn trots op ons mooie 

Twente! 

WENDY'S WEETJES

VRAAG EN AANBOD

Met betrekking tot voorgaand onderwerp willen we graag het volgende berichten.

Te Koop: Vrijstaande woning aan de Broeninkskamp 25.
Voor informatie: 06-53166632
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Op 7 september heeft de jeugd van 
K.V. Beuningen gegooid op een wel 
hele speciale locatie; de landingsbaan 
van Airport Twente! Vol enthousiasme 
zijn de kinderen per team de 
landingsbaan over geweest. Op zo’n 
brede straat hadden ze natuurlijk 
nog nooit gegooid en werden dus 
ook super lange schoten gedaan! 
Aan het einde hebben alle kinderen 
onder het genot van wat lekkers een 
‘klootvliegbrevet’ in ontvangst mogen 
nemen. K.V. Beuningen organiseert 
door het jaar heen, naast de trainingen 
en wedstrijden, verschillende leuke 
activiteiten voor haar jeugd. Lijkt het jou nou ook leuk om te gaan klootschieten 
en deel te kunnen nemen aan deze activiteiten, kom dan geheel vrijblijvend een 
keertje langs op de training. De jeugd traint op maandagavond van 18.30u tot 
19.30u op onze baan aan de Punthuizerweg 16.

K.V. BEUNINGEN OP 'T VLIEGVELD

ACTIEVE ONTMOETING

We hebben na lange tijd weer overleg gehad met elkaar. Helaas kunnen wij onze 
activiteiten nog niet weer hervatten, omdat het virus nog onder ons is. 
Mocht het na enige tijd toch weer kunnen dan horen jullie van ons. 
Blijf allen gezond en hopelijk tot snel.

Groetjes werkgroep van de Actieve Ontmoeting: 
Renate Velthuis 
Francien Sleiderink
Luc Westerhof 
Ilona Hampsink
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Beste inwoners van Beuningen,
Hebt u wel eens gehoord van de Participatieraad Sociaal Domein Losser?
De participatieraad is een onafhankelijke adviesraad van het college van de 
gemeente Losser die gevraagd of ongevraagd advies geeft op beleidszaken binnen 
het sociaal domein. Hieronder vallen de wet maatschappelijke ondersteuning, de 
jeugdwet en de participatiewet. Het gaat hierbij om o.a. jeugdzorg, huishoudelijke 
ondersteuning, gezondheid, werk en Inkomen, schuldhulpverlening, mantelzorg 
en onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook adviseert de participatieraad op de 
beleidsterreinen sport en cultuur o.a. het subsidiebeleid.
De participatieraad bestaat uit vrijwilligers met diverse achtergronden wonende 
in verschillende kerkdorpen van de gemeente Losser. 

Waar staat de participatieraad voor?
Bij de participatieraad staan de inwoners van de gemeente Losser centraal.
Iedere inwoner dient optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare 
voorzieningen van de gemeente.
Iedere inwoner heeft een menswaardig bestaan en is zoveel mogelijk zelfredzaam, 
zodat zijn of haar leven op eigen wijze kan worden ingericht.
Iedere inwoner doet mee en wordt respectvol benaderd ongeacht beperkingen, 
leeftijd, afkomst, godsdienst of inkomen.

De participatieraad wil graag geïnformeerd worden door de inwoners van de 
gemeente Losser, maar heeft ook ervaringsdeskundigen nodig om een sterk 
advies aan het college te kunnen geven.
Bent u vanuit uw achtergrond en ervaring hierbij betrokken dan kunt u zich 
aanmelden als lid van de participatieraad.

Dit kan via het e-mailadres: participatieraadlosser@gmail.com of per post naar 
Participatieraad Sociaal Domein Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Meer informatie over de participatieraad is te vinden op de website www.
participatieraadlosser.com
of u kunt contact opnemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855 

PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN
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10 enthousiaste personen sterk, in het leven geroepen om de overgang naar 
een duurzamere samenleving maatschappelijk op te pakken. Dit gebeurt door 
het faciliteren en stimuleren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties uit de gemeente Losser om activiteiten te ondernemen  voor een 
duurzame verandering. Deze duurzame bewustwording willen we vergroten 
en activeren door informatiebijeenkomsten en energiecafés te organiseren; 
motiveren en uitdagen van buurten en wijken om bezig te gaan met Greune Deals 
en buurtinitiatieven. 
Samen met het ambtelijk Interne Transitie Team van de gemeente Losser maken 
wij deel uit van het Platform Duurzaam Losser. 
De Losserse aanpak: We doen het samen.
Onze ambities zijn:
• Een groen, gezond en veilig Losser, voor jong en oud
• Verscheidenheid  versterken van dier- en plantsoorten, bewoners betrekken 

bij de inrichting en het onderhoud van de eigen groen omgeving, stimuleren 
van duurzame mobiliteit, asbestvrije daken, bodemvervuiling voorkomen, 
kansen voor bodemenergie zichtbaar maken. Planten van bomen

• Een klimaatbestendig Losser, rekening houdend met de gevolgen van de 
klimaatverandering

• Regenwaterafvoeren afkoppelen van het riool, onttegelen en vergroenen 
van tuinen, groene daken- en gevels en  regentonnen voor wateropvang 
t.b.v. besproeien van planten. Groen en water in evenwicht in projecten. 
Klimaatbestendige maatregelen in ontwikkel projecten.

• Een energie neutraal Losser, energie in eigen hand
• Energiebesparingen- en opwekking energie bij bedrijven en woningen. 

Isoleren, zonnepanelen, gas terug, warmtewinning door onder meer 
riothermie.

Een circulaire economie in Losser, van afval naar grondstof 
Gebruik van grondstoffen beperken. Stimuleren van hergebruik. Buurtinitiatieven 
stimuleren voor het delen i.p.v. kopen van goederen in goed noaberschap.
Al met al een greep uit onze ambities en ideeën.  
Heeft u een goed idee voor een greune deal? 
Via het emailadres infovld@losser.nl kunt u informatie over Greune Deals en 
buurtinitiatieven krijgen. 
Ons eerste project is de mogelijkheid van een Greune Deal door gezamenlijke 
inkoop van zonnepanelen op huizen, bedrijfs-en verenigingsgebouwen. In een 
volgend bericht hopen we u binnenkort daar meer over te kunnen vertellen.
Volg voor nieuws ook onze facebookpagina: Vrijwilligersteam Losser Duurzaam.
De voorwaarden voor een groene deal vind u op www.Losser.nl

VRIJWILLIGERSTEAM LOSSER DUURZAAM VLD
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Jaargebed
Jan Frielinck

Zondag 20 september 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorgangers:  Pastoor Munsterhuis
Collectant:   A. Sanderink
Intenties:  Ouders Loman-Remerink

Zaterdag 26 september 19:30 uur:  Gebedsviering
Collectant:   C. Loman
Muzikale omlijsting

Jaargebed
Fam. Brookhuis-Bloemen

Zondag 4 oktober 09:00 uur:  Gebedsviering
Voorganger:  Pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:   H. Kleisman
Intenties  Bernard en Truus Heerink-Nieuwhuis

Woensdag 7 oktober 08:30 uur:  Eucharistieviering
Voorganger:  Pastor Schrijver
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PASTORPRAAT

Geloven: wat bezielt je.
Beste mensen,
Tegenwoordig durven wij nauwelijks over ons geloof te spreken. Bang 
misschien, omdat wij niet voor vol worden aangezien, of dat wij gepakt 
zullen worden op datgene wat wij daarover te vertellen hebben. Toch valt 
het mij steeds op, dat je zowel bij jong als oud onder de levensverhalen over 
tegenslagen, zorgen en verdriet altijd weer ervaringen van geloof, hoop en 
liefde tegenkomt. En die dien je nou juist niet weg te stoppen, te vergeten, of 
dood te zwijgen, want ze zijn van levensbelang. Ze laten namelijk zien, dat twee 
dingen gevraagd worden: inzet en geloof. Er wordt ons enerzijds voorgehouden 
om vol te houden en door te zetten, anderzijds dienen we op te komen voor 
wat ons diep in ons hart raakt. Zo kunnen we misschien ontdekken, dat in die 
verhalen over inzet en geloof een reddende kracht ligt opgeslagen.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

WIJ GEDENKEN

Annie Tijkotte–Ros werd geboren op 18 december 1929 aan de Vossenbrink in 
Delden. Ze groeide als één na jongste op in een gezin van 11 kinderen. Het waren 
ook voor hen de moeilijke crisis jaren en thuis hadden ze het niet breed. Ondanks 
dat herinnerde Annie zich de kinderjaren als een zorgeloze tijd.
De oorlogsjaren heeft ze als kind zeer bewust meegemaakt en vooral de 
angstvallige momenten die ze met het gezin hebben moeten doorstaan, zijn haar 
het hele leven bijgebleven.

Na de lagere school in 1943 ging Annie bij anderen werken in de huishouding 
om later enkele jaren in de textielindustrie in Hengelo te werken. Vooral bij de 
jeugdbeweging ontstond het verlangen naar een religieus leven en in het bijzonder 
in een slotklooster. Op 21 jarige leeftijd ging zij naar het slotklooster in Megen.
Na drie jaar keerde ze terug naar het “normale leven” . dat viel haar zwaar. Na 
haar opleiding als gezinsverzorgster in Breda is ze in 1958 gaan werken en 
toegetreden tot het Franciscaans instituut in Brummen, een religieuze groepering 
voor vrouwen. Tot 1969 was ze hierbij aangesloten en heeft ze vooral in de 
jeugdzorg gewerkt, oa bij het kindertehuis St. Antonio in Nrd Deurningen. 

In die jaren heeft ze ook haar MULO diploma, de opleiding kinderbescherming 
en de HBO studie maatschappelijk werk behaald. Na 9 jaar begon, zoals zij het 
noemde het leven als alleenstaande en ging aan de slag als leidster gezinszorg 
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in Rotterdam-west, om daarna na 23 jaar terug te keren naar Twente om deze 
functie te vervullen in Denekamp.
In 1977 trouwde ze met Herman Tijkotte. Samen hebben ze vele lange 
fietstochten gemaakt en zijn ze ook op vakantie geweest naar het Sauerland en 
Zuid Nederland.

Als oma en overgrootmoeder genoot ze en was ze trots op de 23 kleinkinderen en 
32 achterkleinkinderen. Vooral Mechtild nam een bijzonder plaats in in haar hart, 
waar ze veel aandacht aan bestede en energie in heeft gestoken..
Na haar dienstverband bij de gezinszorg en het overlijden van Herman in 1992 
pakte ze diverse vrijwilligerstaken op. Eerst vooral in het kerkelijk vrijwilligerswerk, 
waarvoor ze de nodige cursussen en een theologie studie heeft gevolgd. Zij heeft 
zich o.a. ingezet als:
8 jaar vice-voorzitter van het parochiebestuur.
Ze was actief lid van de werkgroepen- avondwake, woord- en communievierin
g,lectorengroep,interparochiëlehuwelijksvoor-bereiding,- lid van het zangkoor, 
-interkerkelijke werkgroep scheiden en geloven, kerk, platteland en landbouw 
en jaren was ze vrijwilligster op het parochiesecretariaat. Daarnaast was ze 
vrijwilligster in het asielzoekerscentrum Azelo, vrijwilligster bij het hospice 
in Hengelo, vrijwilligster in het verzorg- en verpleeghuis Gerardus Majella in 
Denekamp, begeleidster van een slechthorende en -ziende bejaarde.
Na het overlijden van Herman in 1992 heeft Annie nog vele reizen gemaakt, naar 
Israël, Turkije, Jordanië, Griekenland, Syrië (Aleppo), Umbrië-Toscane, Cyprus, 
Sicilië, Rome, Boedapest en niet te vergeten Lourdes.

De laatste jaren ging haar gezondheid langzaam achteruit
Tot het eind van haar leven heeft ze met plezier aan de Broeninkskamp gewoond. 
Op 20 augustus overleed ze onverwacht. Op 24 augustus hebben velen afscheid 
van Annie genomen en 25 augustus is ze na een viering in de kerk te ruste gelegd 
op ons parochieel kerkhof. We verliezen in Annie een zeer actief en betrokken lid 
van onze geloofsgemeenschap. Annie rust in vrede. We wensen de familie veel 
sterkte toe.

Werkgroep avondwake /uitvaart.
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WIJ GEDENKEN

Onze medeparochiane Sientje Sanderink-Golbach.
Sientje Golbach werd geboren op 31 januari 1925 in Volthe als derde in een gezin 
van 10 kinderen. De eerste jaren van haar jeugd waren redelijk onbezorgd. Maar 
toen de oorlog uitbrak werd alles anders. Die tijd was een angstige tijd. Haar hele 
verdere leven was ze nog steeds angstig dat iemand wat ergs kon overkomen en 
daardoor was ze zeer zorgzaam voor haar dierbaren.
Na de oorlog leerde ze Johan Sanderink kennen en na hun huwelijk in 1951 
gingen ze wonen bij het ouderlijk huis van Johan aan de Holsterheurneweg. Hier 
werden hun 6 kinderen geboren, 3 jongens en 3 meisjes. Sientje was trots op 
haar kinderen en de kinderen waren trots op haar. Het was een liefdevol en warm 
gezin. Sientje was een bezige bij. Ze heeft in haar leven heel veel kleding zelf 
gemaakt en heel wat sokken gebreid, in de tuin gewerkt, ze was altijd bezig.
Het overlijden van haar man Johan in 1998 heeft haar veel verdriet gedaan.
Ze vond het moeilijk om de draad weer op te pakken. Wel was ze blij dat ze op 
haar vertrouwde plekje kon blijven wonen.
Ze hield van gezelligheid en iedereen die op bezoek kwam, kreeg koffie met een 
speculaasje.
Het geloof was voor haar een grote steun. Wekelijks bezocht ze de vieringen in de 
kerk en toen dat niet meer ging, luisterde ze in huis naar de kerkradio.
Bij het Mariabeeld in haar huis zijn heel wat kaarsjes opgestoken, veel 
Marialiedjes heeft ze geluisterd in haar laatste levensfase. Sientje was dankbaar 
voor alle zorgen en aandacht die ze kreeg van haar kinderen , 19 klein en 25 
achterkleinkinderen, de buren, de thuiszorg, en de dagbesteding. Toen haar 
geheugen haar steeds meer in de steek liet, verhuisde ze een paar jaar geleden 
naar Huize Franciscus in Ootmarsum. Ondanks alles was ze daar tevreden en 
zei ze dikwijls “Ik heb het hier good had”. Na een lang ziekbed is ze 27 augustus 
op 95 jarige leeftijd overleden. Op 30 augustus namen velen afscheid van haar 
en op 31 augustus was de uitvaartviering in onze parochiekerk. Helaas konden 
door de corona-regels alleen kinderen en kleinkinderen deze viering bijwonen. 
Gelukkig kon iedereen en wij, als parochianen van Beuningen de viering via de 
kerk TV volgen. Sientje is na de viering begraven bij haar man Johan, voor altijd 
weer samen, op het kerkhof van onze geloofsgemeenschap Beuningen.
Wij wensen de familie Sanderink sterkte voor de komende tijd.

Werkgroep avondwake /uitvaart.
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SAM’S KLEDINGINZAMELINGACTIE 10 OKTOBER 2020

Op zaterdag 10 oktober a.s. kunt u uw herdraagbare kleding en schoenen
inleveren in het kerkportaal van onze parochiekerk van 9 tot 12 uur.
Als goede doel is deze keer gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het
verkrijgen van schoon water en sanitair.

LOCATIENIEUWS

Gebruik parochiecentrum
Het parochiecentrum wordt het laatste jaar veelvuldig gebruikt.
Voor reservering kun je bellen met het parochiesecretariaat op woensdagmorgen 
tussen 9.00 en 10.00 uur. Of zelf even de kalender in het parochiecentrum 
invullen. Voor de sleutel van het parochiecentrum even bellen met 353568.
We zouden iedereen graag willen vragen om het parochiecentrum na gebruik 
netjes en schoon achter te laten, zeker nu met het coronavirus. Even de tafels 
afvegen/desinfecteren, afwassen, checken of het koffiezetapparaat uit is, etc. 
het is een kleine moeite en zodoende hebben ook de volgende bezoekers een 
schone ruimte.
Slimme thermosstaat
Sinds begin van dit jaar beschikken wij in de kerk over een slimme thermosstaat.
Hiermee kan vanuit huis de verwarming aangezet worden in de kerk, waardoor 
onnodig of te lang verwarmen van de kerk wordt voorkomen. Het gasverbruik 
zal hierdoor afnemen.
Deze investering hebben we ontvangen van de energie- coöperatie “Greuner” 
We willen de coöperatie dan ook heel hartelijk bedanken voor dit warme gebaar.

De locatieraad
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DOOPVIERING

Zaterdag 26 september om 16.00 uur, worden Lauren Koekkoek, dochter van 
Bart en Nicole, zusje van Sofie en Daan, en Finn Broenink, zoon van Mark en 
Marion, broertje van Liv en Wes gedoopt.
Zondag 4 oktober om 10.30 uur, nemen we Dirk Oude Nijeweme, zoon van Guus 
en Lisa, broertje van Jens, en Janne Schaepers, dochter van Dennis en Carien op 
in onze geloofsgemeenschap.
 Zondag 4 oktober om 11.45 uur,  dopen wij Mike Mensink, zoon van Stefan en 
Cynthia, Stijn Zanderink, zoon van Mark en Tessa, broertje van Sem en Bram, en 
Liv Oorthuis, dochter van Joris en Mabel.
Wat vinden we het fijn dat we weer mogen dopen, en zoveel kinderen mogen 
opnemen in onze geloofsgemeenschap.
We kijken uit naar gezellige, en fijne vieringen.
Wilt u uw kind ook laten dopen? Voor meer info en data kunt u mailen naar 
oudenijeweme1@hotmail.com
Vriendelijke groeten Christel Geers en Lisa Oude Nijeweme

OECUMENISCHE VIERING IN DE SIMON EN JUDASKERK

Zondag 27 september 10.00 uur wordt een dienst gehouden in de katholieke kerk 
te Ootmarsum in het kader van de Vredesweek.
Namens de protestantse gemeenten van Ootmarsum en Denekamp en de 
parochie van Lumen Christi nodigen wij u en jou daarvoor van harte uit.
Het thema is: Vrede verbindt verschil. Vrede is namelijk niet alleen het 
tegenovergestelde van oorlog, maar heeft te maken met onze woorden, gedrag, 
acceptatie… Mensen staan soms tegenover elkaar in hun meningen. Als het lukt 
om naar de ander verbindend te spreken en echt te luisteren, kan er wederzijds 
begrip ontstaan, wat tot vrede leidt.
Voorgangers in deze dienst zijn Tom van Vilsteren, Roelof Kloosterziel en een 
ambtsdrager uit Denekamp.
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JAAR VAN DE EUCHARISTIE

Lezing ‘Eucharistie in de Kunst’, door Mgr Woorts
In het kader van het Jaar van de Eucharistie houdt Mgr. Woorts, hulpbisschop 
van het aartsbisdom Utrecht, een lezing waarin hij de Eucharistie belicht aan de 
hand van afbeeldingen in de kunst. U bent van harte uitgenodigd.
Wanneer: 15 oktober 2020 Plaats: Cultureel Centrum De Cocer in Rossum 
(Thijplein 1, naast de kerk) Tijd: 19.30 uur
Kosten: deelname is gratis
Aanmelden: graag vóór woensdag 7 oktober, bij het Secretariaat van de parochie 
Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541 - 35 35 51

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

De parochie Lumen Christi is een parochie in Twente met geloofsgemeenschappen 
in Beuningen, Denekamp, Noord-Deurningen, Lattrop, De Lutte, Ootmarsum 
en Tilligte. Op de locatie in Denekamp is de centrale administratie gevestigd. 
Wegens pensionering van een van de medewerkers zijn wij op zoek naar een 
administratieve medewerker.

Functie: Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse administratieve 
werkzaamheden. Je zorgt ervoor dat er altijd inzicht is in de actuele financiële 
situatie van de parochie. Je houdt de debiteuren- en crediteurenadministratie 
bij, verwerkt formulieren voor declaraties en je controleert en ordent 
boekingsstukken zoals facturen en bankafschriften. Daarnaast draag je zorg 
voor het uitvoeren van betalingen. Je wordt daarbij voorlopig ondersteund door 
de huidige administratieve medewerker. Het betreft een functie voor 8 uren per 
week met een mogelijke uitbreiding naar 12 uren per week. Je rapporteert aan de 
penningmeester van het parochiebestuur.

Wij vragen: Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van administratieve 
werkzaamheden. • Ervaring met het invoeren van administratieve gegevens in 
Exact-Online. • Ervaring met Microsoft Office en Exact-Online. • Opleiding op 
minimaal MBO niveau. • Je bent communicatief vaardig, integer en discreet. • Je 
onderhoudt contacten met de uitvoeringsorganisaties en locatiepenningmeesters. 
• Je onderschrijft de Rooms-Katholieke geloofsovertuiging. • Het kunnen 
overleggen van een VOG.
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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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

CONTACT PAROCHIE

Opening parochiesecretariaat: 
Woensdag:    09.00 - 10.00 uur
Adres:   Beuningerstraat 75
  7588 RG, Beuningen
Tel.:  0541 - 35 13 39
Bank:   NL 47 RABO 011 07 01 429 

• Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,   
ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of  
via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur. 

• Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
• Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator 
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar  

06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

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

www.lumenchristi.nl

Locatieraad
Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

ltendam@hetnet.nl
Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 

whobbelink@hetnet.nl

Wij bieden: Een interessante en uitdagende functie binnen een parochie die volop 
in beweging is. • Een verantwoordelijke, zelfstandige functie met ruimte voor 
eigen initiatief. • De werkweek van 8 uren kan in overleg worden ingevuld. • Prima 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. • Het betreft hier een functie voor 
één jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Solliciteren: Wanneer deze functie je aanspreekt, reageer dan binnen 14 dagen na 
het verschijnen van deze advertentie voorzien van motivatie en CV per email naar 
de penningmeester van de parochie:

Parochie Lumen Christi T.a.v. de heer Tonnie Diepenmaat 
eMail: t.diepenmaat@lumenchristi.nl
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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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl
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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: 

Denekamperstraat 42
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen

Wij denken graag met u mee!

Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24


