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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 13 februari uw stuk 
naar onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiele berichten:
Kopij inleveren voor: 13 februari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE

KALENDER

Januari
31 -  Bijeenkomst dames Glane en Beuningen (10-14 uur in 
  Gemeentehuis te Losser)
Februari
4 - Actieve ontmoeting - Wijkagent vertelt over veiligheid
4 -  Informatieavond Greuner: Isolatie 20:00 bij ‘t Sterrebos
8 -  Oud papier
12  - Ledenavond Zij-Actief met Sylvia Kienhuis
15  - Op avontuur voor een dorp met toekomst 
20  - Opkomst C.V. de Valappels
21  - Carnavalsoptocht Beuningen

Onlangs hebben wij als redactie van ‘t Klokhoes subsidie mogen ontvangen 
voor de aanschaf van een laptop. Wij zijn ontzettend blij met onze nieuwe 
aanwinst! Dankzij deze mooie en snelle laptop kunnen wij nu nog beter en 
gemakkelijker ons dorpsblad vormgeven. 

Wij willen de Gemeente Losser hartelijk bedanken voor het beschikbaar 
stellen van de subsidie!

Redactie ‘t Klokhoes 

BLIJ MET ONZE NIEUWE AANWINST

Wij zijn op zoek naar mooie foto’s, bijzondere verhalen over Beuningen of 
(oud)inwoners van Beuningen, of iets anders wat met Beuningen te maken 
heeft. 
Wij hebben gemerkt dat juist deze foto’s en verhalen ontzettend leuk zijn 
om te zien en te lezen! Daarom willen wij hier graag meer over verzamelen 
en deze gaan  plaatsen in het dorpsblad. 

Dus heb je zin om eens een grappige, bijzondere of pakkende column te 
schrijven? Of heb je prachtige foto’s die eigenlijk iedereen moet zien? Laat 
het ons weten en mail naar: dorpsbladbeuningen@gmail.com

OPROEP AAN ALLE LEZERS VAN ‘T KLOKHOES!
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In de vroegere jaren werd er in Beuningen veelal op hout, kolen en turf gestookt. 
Zo werd onze kerk vroeger verwarmd met een kolenkachel, het gedeelte waar 
destijds de kolen hebben gelegen bestaat nog. Na kolen kwam olie en van olie 
zijn we in de afgelopen decennia over gegaan op aardgas. Deze energiedragers 
kwamen vaak niet uit Beuningen alhoewel er natuurlijk ook hier in de buurt gas is 
gewonnen uit de kleine Twentse velden en er het nodige hout is geproduceerd in 
en rond ons mooie dorp.

Vanuit Boeiend Beuningen is energie-coöperatie Greuner opgericht met als doel  
een energie-neutraal of zelfs energie-positief Beuningen. Naast het opwekken 
van energie met nieuwe technieken, zoals zonnepanelen die we hier al bij veel 
huizen zien, is energiebesparing ook een voor de hand liggende manier om dit te 
bereiken. Vaak is door goed isoleren een aanzienlijke besparing te halen op het 
verbruik van aardgas en hout. Dit geeft een flinke besparing op de CO2-uitstoot 
en op de energierekening. Daarnaast hoeven er hierdoor minder zonnepanelen en 
windmolens geplaatst te worden voor ons eigen energie verbruik.

Vanuit Greuner zijn we al bezig met een project om via de postcoderoos-regeling 
zonnepanelen te leggen op andermans dak. Op het moment wachten we op 
antwoorden van overheid en belastingdienst. Zo gauw alles duidelijk is zullen 
we u hierover verder informeren. Wel werken we verder achter de schermen, 
zodat we zo snel mogelijk kunnen starten. Naast de postcoderoos kijken we nu 
ook naar gezamenlijke SDE-projecten. Dit doen we sinds de laatste maanden 
samen met leden van Duurzaam Weerselo om zo taken te verdelen en zo kosten 
te kunnen besparen. Samen staan we sterker.

Greuner heeft tijdens Boeiend Beuningen samen met de kerk gekeken wat er 
gedaan kan worden om daar energie te besparen. Hierbij kwam het idee van een 
slimme thermostaat naar voren. Door op de juiste momenten de temperatuur 
in de kerk te verhogen besparen we energie. Als we bij de kerk 10% weten te 
besparen scheelt dat jaarlijks 800 kuub gas en daardoor +/- 560 Euro aan kosten. 
Door “de Greune Deal” van de gemeente Losser was het mogelijk om deze 
investering te doen en hebben we nu een slimme thermostaat in de kerk. 

Vermindering van ons gasverbruik is een aantrekkelijke manier om energie en geld 
te besparen. Op 4 februari zullen we daarom een informatieavond organiseren 

GREUNER WORDT ‘T NIG - 4 FEB 20:00 STERREBOS waarbij we op energiebesparing ingaan. Zo zal de firma Tonzon komen vertellen 
hoe hun isolatie werkt en wat daarvan de voordelen zijn. Vervolgens zal er uitleg 
worden gegeven hoe het gezamenlijk inkoop initiatief van Tonzon vloerisolatie 
van Duurzaam Weerselo werkt en hoe inwoners van Beuningen hier aan kunnen 
deelnemen. Bij voldoende aanmeldingen zal er een korting tot 10% mogelijk zijn.

Daarnaast zal Duurzaam Thuis Twente ingaan op andere isolatiemogelijkheden 
en de terugverdientijd daarvan. Kortom: het belooft een interessante avond met 
veel informatie over het  verduurzamen van uw eigen huis te worden.

Door de Dorpsraad in Beuningen is in november 2019 besloten tot de herdenking 
en viering van 75 bevrijding en vrijheid in Beuningen. Een werkgroep van de 
Dorpsraad is volop bezig met de voorbereiding van deze gedenkwaardige 
gebeurtenis. Beuningen is op 2 april 1945 bevrijd. We gaan dit herdenken op 
zaterdag 4 april 2020. Zet het alvast in je agenda. Er is gekozen voor een 
viering voor en door Beuningers. Diverse groepen hebben hun medewerking 
aan deze dag toegezegd waaronder ook de Mariaschool.

We willen op deze dag ook aandacht schenken aan vier Beuningers die in mei 
1940 op de Grebbeberg gesneuveld zijn. Op of bij het kerkhof in Beuningen 
zal een monument worden geplaatst. Dit initiatief wordt door nu nog levende 
familieleden zeer op prijs gesteld.

Het programma van de dag staat inmiddels in grote lijnen vast.
We starten 17:00 uur met een gemeenschappelijke viering/herdenking in de 
Mariakerk te Beuningen. Om 18:30 uur is de onthulling van het monument 
voor de gesneuvelde Beuningers. Hierna is er een eenvoudige maaltijd voor 
alle aanwezigen in/bij café-restaurant ‘t Sterrebos.

Om 20:00 uur is de start van de feestavond in het Sterrebos met o.a.
• Beeldmateriaal van de bevrijding.
• Video’s van gesprekken met enkele inwoners van Beuningen die de oorlog 

en bevrijding nog bewust hebben meegemaakt.
• Muzikale optredens, livemuziek en/of dj.

De werkgroep ontvangt nog graag verhalen over de oorlog en de bevrijding, 
anekdotes, oude foto’s en mogelijk zelfs filmmateriaal. Een en ander het 
liefst digitaal per mail m.g.wiefferink@gmail.com. Je kunt ook een van de 
werkgroepleden persoonlijk benaderen.

De werkgroep,
Lidy Heijdens, Harrie Booijink, Martijn Wieferink, Walter Vollenbroek,  
Joost Mollink, Ton Boerkamp en Gerrit Brouwer

BEVRIJDINGSFEEST IN BEUNINGEN - 4 APRIL
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In editie 16 van het Dorpsblad 
Beuningen begon Harry Booijink een 
column over een tram in Beuningen. 
Het vervolg leest u hier.

In Denekamp, Glane, Losser 
en Oldenzaal stonden stenen 
stationsgebouwtjes. In Beuningen 
stonden houten gebouwtjes bij de 
halteplaatsen in het Rode Veld (daar 
is nu een replica gebouwd) en bij hotel 
Dinkeloord.  Bij het “spoorhuuske” 
in Denekamp (staat er nog steeds) 
bevond zich  aan de Oranjestraat een 
draaischijf, die een aantal jaren geleden 
is verwijderd. Omdat een doorlopende 
tramverbinding van Glane naar 
Denekamp  de bestaande spoorlijn 
Hengelo – Bentheim zou moeten 
kruisen (een kostbare aangelegenheid!) 
werd ervoor gekozen, bij het 
spoorwegstation in Oldenzaal  een 
“knip” te maken, zodat er sprake was 
van een lijn Glane-Losser-Oldenzaal en 
van Oldenzaal-Denekamp. 
 Het verloop van de tramlijn tussen 
Oldenzaal en Denekamp was 
ongeveer aldus:  station Oldenzaal – 
Bentheimerstraat – bij het verlaten 
van Oldenzaal reed de tram een 
eindje richting Rossum (door de 
voormalige ingraving aan de weg van 
Oldenzaal naar Weerselo/Rossum) 
en boog vervolgens gezien vanaf 
Oldenzaal  af naar rechts, door het 
Rode Veld. Ongeveer ter hoogte van 
Schellings kwam de tram aan de straat 
Denekamp-Oldenzaal en vervolgde 
dan zijn weg globaal langs de huidige 
parallelweg richting  Dinkeloord en 

reed dan door tot station Denekamp 
aan de Oranjestraat.                
Al gauw bleek de tramlijn geen groot 
succes. De inkomsten liepen al snel 
terug en om die reden werd  per 1-1-
1936 het personenvervoer gestaakt, 
na ruim 30 jaar dus. Gedurende een 
aantal jaren was er nog wel sprake van 
goederenvervoer op sommige delen 
van het tracé (o.a. steenkolen).    Op 
last van de Duitse bezetters  werden 
in 1942 de rails en de bielzen tussen 
de Bentheimerstraat en Denekamp 
opgebroken en naar het Oostfront in 
Rusland getransporteerd (in Rusland 
had men een andere spoorbreedte). Op 
het gedeelte tussen station Oldenzaal 
en de halte aan de Bentheimerstraat 
vond nog tot 15-7-1957 enig vervoer 
van goederen plaats. Per die datum 
kwam ook daaraan een einde.

Sporen van het spoor.
Veel is er niet over van de vroegere 
spoorverbinding. Wel leeft in de 
volksmond  ’n tram nog voort en zijn 
er verhalen, dat huismoeders  “de 
tuffeln mossn opzettn” wanneer 
tegen de middag de tram zijn 
komst aankondigde. Verder is er 
een houten gebouwtje geplaatst 
in het Rode Veld waar vroeger een 
halteplaats was en is in het plaveisel 
van de Wilhelminastraat in Oldenzaal 
aangegeven, waar de tram ooit langs 
liep. En natuurlijk kent Denekamp nog 
zijn eerder genoemde “spoorhuuske 
“  en een heuse Stationsstraat. En wie 
kent niet de Tramweg tussen Café 
’t Peuleke in Rossum en de straat 

EEN TRAM IN BEUNINGEN (VERVOLG COLUMN)

OP AVONTUUR VOOR EEN DORP MET TOEKOMST

Oldenzaal – Denekamp? Dan is er nog 
het verhaal, dat een Beuninger ooit een 
paar bomen wilde kappen, maar toen 
hij bij de gemeente Losser netjes een 
kapvergunning aanvroeg, kreeg hij 
te horen, dat het bewuste perceeltje 

met de bomen niet zijn 
eigendom was, maar nog 
steeds toebehoorde  aan 
“de spoorwegen.”

Harry Booijink

In de vorige editie hebben we een eerste uitnodiging geplaatst voor de excursie 
naar Salland op zaterdag 15 februari. Inmiddels staat het programma voor de 
dag vast. We brengen bezoek aan de volgende dorpen:
 
1. Broekland bij Raalte: Op initiatief en veel inzet van de bewoners is in goed 
overleg met de gemeente Raalte in het centrum een nieuw dorpsplein tot 
stand gekomen. Aan dit dorpsplein is ook een Huuskamer gevestigd. Een 
kleinschalige ontmoetingsplek voor jong en oud.
2. Hoonhorst, een kerkdorp bij Dalfsen: In dit dorp is in de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Ook heeft het dorp prachtige 
sportvoorzieningen. Bijzonder is de samenwerking tussen kerk, school, 
sportvoorzieningen met kantine en het plaatselijke commerciële café. Een 
kulturhus onder vier daken.
3. Liederholthuis: Een prachtig dorp, kleiner dan Beuningen. De enthousiaste 
inwoners hebben hier de laatste jaren veel tot stand gebracht. Er staat een 
nieuwe school en een nieuwe ruime multifunctionele sporthal met kulturhus. 
Het dorp is ook eigenaar van het aangrenzende café dat commercieel verpacht 
is. Naast het kulturhus is met veel inzet van de bewoners in het afgelopen 
jaar een multifunctioneel sportveld voor o.a. tennis, volleybal en voetbal  en 
diverse speeltoestellen tot stand gebracht.
 
In alle drie de dorpen is afgelopen jaren flink gebouwd en zijn er nog concrete 
plannen voor de toekomst. Ook is er ruimte voor starters en ouderen die klein-
er willen gaan wonen.
  
Tijdens de bustour wordt gezorgd voor koffie/thee en een eenvoudige lunch.
We vertrekken om 09:00 uur bij de kerk en verwachten om 16:00 uur weer 
terug te zijn.
Het belooft niet alleen een leerzame, maar zeker ook gezellige dag te worden.
 
Er zijn al de nodige aanmeldingen maar de bus is nog niet vol.
Dus jong en oud, meld je aan via het mailadres van de dorpsraad:
info@dorpsraadbeuningen.nl
 
De Dorpsraad Beuningen
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Een vaste rubriek in dit Dorpsblad was het zoekplaatje. Elke editie werd er een 
foto genomen worden ergens in Beuningen, aan de lezers de taak om te raden 
waar deze foto genomen is. 

De laatste editie wist Herman Grobbe het antwoord als eerste te raden. Het 
antwoord was: ‘Austieberg gezien vanaf Nijenhaerweg’.

In deze editie geen nieuw zoekplaatje. We hebben besloten om dit onderdeel te 
vervangen door ‘Wendy’s Weetjes’, te lezen op de volgende pagina.

Vooraankondiging Pannenkoekendag
Beste ouderen van Beuningen; op vrijdag 20 maart aanstaande is er bij ons 
op de Mariaschool wederom een pannenkoekdag. De afgelopen jaren was dit 
een groot succes. Op deze dag mogen de ouderen van Beuningen bij ons een 
pannenkoek komen eten. U bent van harte welkom bij ons. Houd deze datum 
vrij in uw agenda. Meer informatie hierover komt in het volgende dorpsblad. 

Voorleesontbijt
Vanmorgen hebben we genoten van een ontbijt met daarbij mooie verhalen 
die aan ons zijn voorgelezen. 
Annemiek van ‘t Sterrebos heeft voorgelezen aan groep 1,2,3 en 4 uit het boek 
Moppereend. De kinderen hebben genoten! 
Aan groep 5,6,7 en 8 heeft Harry Booijink voorgelezen. Als ‘toetje’ heeft hij nog 
een mooi zelfgeschreven verhaal voorgelezen in het Twents. Dit ging over de 
oorlog in Beuningen. De kinderen hingen aan zijn lippen!

Duurzaamheid
Van jong tot oud zijn we bezig met duurzaamheid en de toekomst. Zo heeft 
de leerlingenraad een prachtig initiatief opgezet om een warme truiendag te 
houden. Zo hopen ze op bewustwording qua energiegebruik. Maar verder 
hopen ze ook dat dan de warmte die we normaal gesproken ervaren, als 
minder vanzelfsprekend wordt gezien en we er zuiniger op zijn. Het begint 
tenslotte bij onszelf en start al met het sluiten van buitendeuren die onnodig 
open zijn. Verder hebben we vorig jaar meegedaan aan de ‘aanval op afval’. 
Vanuit de gemeente hebben we daarom een bedrag gekregen om de school te 
voorzien van nieuwe afvalbakken om afval nog beter en bewuster te scheiden. 
Jong geleerd is immers oud gedaan!

NIEUWS MARIASCHOOL

WENDY’S WEETJES

WOAR IS DIT?

Een nieuwe rubriek in t’ Klokhoes; Wendy’s weetjes! Met in iedere editie 
handige tips, een lekker recept, weetjes, raadsels en nog veel meer leuks. 
We trappen af met een heerlijk recept. Dit recept maakte mijn moeder 
vroeger al en het is echt superlekker! 

Rijst met duiveltjessaus

Bereiding
De kipfilet in kleine blokjes snijden en in een grote braadpan gaar bakken. 
Snijd de uien fijn en de champignons in schijfjes. Bak de uien en de 
champignons even mee. Dan toevoegen; 8 eetlepels ketjap, 6 eetlepels 
azijn, sambal en knoflook naar smaak, 6 eetlepels tomatenketchup, 2 
eetlepels pindakaas en 250 ml slagroom. Even roeren en de saus laten 
sudderen. Serveren met rijst en perziken. 

Eet smakelijk! Boodschappenlijstje:
• Kipfilet
• Ketjap
• 2 Uien
• Azijn
• Sambal
• Knoflook
• Tomatenketchup

• Champignons
• Pindakaas 
• Slagroom pakje 

(250 ml) 
• Rijst
• Perziken uit blik

ZIJ-ACTIEF

Op woensdag 22 januari vond de jaarvergadering 
van ZijActief Beuningen plaats. Er waren 2 
jubilarissen. Truus Bloemen was maar liefst 
50 jaar lid en Marion Veltmaat 25 jaar lid van 
ZijActief. Ze ontvingen een boeket bloemen en als 
aandenken een oorkonde. Bij de bestuurswisseling 
werd afscheid genomen van Rikie Kleisman. Ze 
werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 9 jaren, 
waarvan de laatste 4 jaren tevens voorzitster. Berdi 
Hesselink is nieuw in het bestuur gekozen. 

De volgende ledenavond is woensdag 12 februari om 20.00 uur bij café-rest. 
‘t Sterrebos. Deze avond wordt verzorgd door Sylvia Kienhuis uit Oldenzaal. 
Ze geeft theaterworkshops en speelt accordeon. Ze vertelt over haar werk 
als Mimakker bij Makker op maat. Als clown gaat ze naar b.v. verstandelijk 
gehandicapten en dementerenden. Het beloofd een leuke avond te worden.
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PASTORPRAAT

Het eerste meisje dat de beieraars mocht helpen met het luiden van de klokken 
vloog een paar meter de lucht in. Gegil en gelach alom! De volgende kinderen 
waren voorbereid; ze pakten het touw iets lager vast, waardoor de lancering 
iets bescheidener was.
Dit jaar waren de misdienaars uit de hele parochie en de kinderen van de 
kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp uitgenodigd om te helpen met 
het inluiden van de actie kerkbalans. Ze werden in de pastorie in Denekamp 
ontvangen met ranja en cake, de begeleidende ouders, vele vrijwilligers en de 
dominees van de protestantse kerk zaten aan de koffie. Het was een gezellig 
gebeuren. Om één uur ging het gezelschap naar de toren van de oude kerk 
om de klokken te luiden. Nadat de beieraars de klokken in beweging hadden 
gebracht, mochten alle kinderen om de beurt meehelpen. Zo konden ze voelen 
hoe zwaar dit is.
Daarna naar de klokkenzolder, waar de beieraars vertelden over de klokken 
en de geschiedenis ervan. En over het luiden van de klokken, dat nog steeds 
– al vele eeuwen lang – dagelijks en bij bijzondere gelegenheden handmatig 
gebeurt. De kinderen, en de andere toehoorders, vonden het heel interessant. 
Een kijkje achter de schermen is natuurlijk altijd leuk, zeker voor hen  - en dat 
waren de meesten - die de kerk en de toren misschien wel dagelijks zien, maar 
niet weten wat er zich achter de muren bevindt en afspeelt. Dat blijkt een 
hele wereld te zijn, een oude traditie die met veel enthousiasme levend wordt 
gehouden en daarmee ons leven van alledag aanzet en kleur geeft.
Of na het luiden van de klokken het geld in stromen binnen komt? Tja, we 
moeten de realiteit niet uit het oog verliezen, maar misschien is het goed 
om je zo af en toe af te vragen wat je in het leven belangrijk vindt en waar je 
je energie, tijd en geld aan wil besteden. Laten we hopen dat de kerk in die 
afweging een belangrijke plaats blijft innemen.
Hoe dan ook, deze activiteit is volgens mij in ieder geval de moeite waard 
geweest. De ongedwongen ontmoeting met elkaar had wat mij betreft een 
meerwaarde, die niet in geld is uit te drukken.
José van den Bosch PW

VIERINGEN EN INTENTIES

Zaterdag 1 februari 18:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Berend Geers, Mandy Berning
Collectanten:   B. Groener, G. Smellink
Intenties:  Bernhard en Miny Veldscholten-Oude Nijeweme,  
   Johan Sanderink

Woensdag 5 februari 08:30 uur: Eucharistieviering
Misdienaars:  Naduah Bloemen, Hanne Kamphuis

Zondag 9 februari 09:00 uur: Communieviering
Voorganger:  pastor Kerkhof-Jonkman
Koor:   Dames- en Herenkoor
Misdienaars:  Maud Zanderink, Luuk Geers
Collectanten:   H. Rolink
Jaargebed:  Marie Engbers
Intenties:  ouders Zanderink-Visschedijk en Marianne,  
   Bernhard en Miny Veldscholten-Oude Nijeweme, 
   Hendrik Engbers

Zaterdag 15 februari 18:00 uur: Gezins- Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Koor:   Themakoor
Misdienaars:  Hanne olde Dubbelink, Maria Hoonberg
Collectanten:   C. Loman, G. Smellink
Jaargebed:  Johan Sleiderink
Intenties:  Johan Sanderink, Truus Sleiderink - ten Dam

MARIABEUKSKE

UITNODIGING

Wij nodigen graag iedereen uit voor de eucharistie-gezinsviering  op 
zaterdag 15 februari a.s. om 18.00 uur.
Een zinvolle viering met begrijpelijke teksten en mooie liederen. Het thema 
van deze viering is: “Vriendschap doet Wonderen”.
Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de 
zang verzorgen.
Jullie komen toch ook? Tot dan! Werkgroep gezinsviering



12 13

FUNCTIEWIJZIGING BINNEN PAROCHIEBESTUUR

LEZING: BETEKENIS EN WAARDE VAN EUCHARISTIE 

Functie wijziging binnen het parochiebestuur. 
Marcel Meijer is vanaf heden geen lid meer van het parochiebestuur. Marcel 
wil nog wel graag betrokken blijven bij het parochiebestuur en heeft zijn 
kennis en expertise aangeboden om als “adviseur vastgoed” namens het 
parochiebestuur op te treden.  Als parochiebestuur zijn wij hier ontzettend blij 
mee en willen Marcel bij voorbaat danken voor al zijn inzet.
Marcel had de taak van vice-penningmeester binnen het parochiebestuur. 
Deze functie is nu vacant. Het parochiebestuur is daarom op zoek naar een 
lid voor het parochiebestuur die de functie van vice-penningmeester op zich 
wil nemen. Indien u iemand kent die hiervoor te enthousiasmeren is, schroom 
niet en neem contact op met de 
penningmeester Tonnie Diepenmaat: t.diepenmaat@lumenchristi.nl  
of de vice-voorzitter Niek Bekhuis: n.bekhuis@lumenchristi.nl

Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop 
van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal 
team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen.  Na de viering is er 
koffie en thee met krentenwegge.
Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig 
Sacrament)  een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en 
waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van 
het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van 
medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met 
Jezus mensen heeft veranderd.
Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’. 
De lezing begint om 12.00 uur.

LOCATIE NIEUWS

Periodieke gift
De komende weken komen de vrijwilligers rond voor de actie kerkbalans. Veel 
gezinnen hebben een automatische incasso afgegeven. Dat 
is prettig, want dan hoeven onze vrijwilligers niet jaarlijks een 
bezoek te brengen. We willen u wijzen op de mogelijkheid om 
de kerkbalans af te trekken bij de jaarlijkse inkomsten belasting. 
De gedachte hierbij is dat je meer geld voor de kerk kunt geven 
en een deel weer terug krijgt van de fiscus.
Een en ander is erg goed uitgelegd op de volgende website: 
https://kerkbalans.schenkcalculator.nl/downloads/folder-periodieke-gift.pdf 
(dit is een pagina van de protestante kerk, maar geldt ook voor de rooms-
katholieke kerk).

Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met Ria Scholten (penningmeester 
van onze locatie). 

Invulling vacature
Miranda Nolten heeft na 4 jaar secretaris te zijn geweest afscheid genomen 
van de locatieraad. Wij bedanken haar voor haar geweldige en enthousiaste 
inzet de afgelopen jaren.  Miranda heel hartelijk bedankt!
Per 1 januari 2020 heeft Wim Hobbelink als bestuurslid plaats genomen in de 
locatieraad. We zijn erg blij dat er weer een enthousiaste vrijwilliger bereid is 
zijn diensten aan de locatie te verlenen. We wensen Wim alle succes toe.

De Locatieraad

BROOD OM TE DELEN, BROOD OM VAN TE LEVEN

Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het 
Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de 
eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de 
hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt 
in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, 
volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het 
christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).
Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering 
zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en 
waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende 
handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering 
en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt 
en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het 
leven van alledag.
Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 
27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over 
de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding 
het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de 
opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook 
de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet 
en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke 
roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast 
de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de 
parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald 
op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het 
Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. 
De lezing begint om 19.30 uur.
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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, 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

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

VERLIEFD OP DE FAGOT

Al op jonge leeftijd hoorde Thomas Oltheten de fagot in het orkest en hij werd 
meteen gegrepen door de klank. En de liefde voor dit instrument is nooit 
meer overgegaan.  Thomas bespeelt niet alleen de moderne fagot, maar 
ook de barokfagot, de dulciaan – de 17e eeuwse voorloper – de klassieke 
en romantische fagot en zelfs de speciale Franse fagot van rond 1900, de 
basson.
De fagot fascineert al een half millennium zowel publiek als componisten als 
natuurlijk de bespelers. In die tijd is er veel aan  de fagot veranderd; dat is 
in dit programma te horen en te zien. Niet alleen fagotten uit verschillende 
eeuwen maar ook diverse toetsinstrumenten zullen klinken in de muziek 
van verschillende componisten, zoals Bertoli, Ortiz, Telemann, Devienne, en 
Leclair, die de fagot aanbaden.

Wanneer: Vrijdag 14 februari, Valentijnsdag 20.00 uur, 
Waar:  Protestantse kerk, Grotestraat 3, Denekamp 
Kosten:  Toegang € 12,50

Thomas Oltheten – dulciaan, fagot, basson
Marion Boshuizen – klavecimbel, fortepiano
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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

nu ook

RIOOL-
REINIGING


