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Hier kan uw advertentie komen
te staan!
dorpsbladbeuningen@gmail.com

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

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

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 3 december uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 3 december
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

December
5
-

Sinterklaasavond

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
COLLECTES
Brandwondenstichting
In de week van 4 tot 10 oktober is er gecollecteerd voor de Brandwondenstichting.
Ondanks het feit dat niet elke collectant op pad durfde in verband met de corona
(heel begrijpelijk trouwens), heeft deze collecte toch nog het mooie bedrag van
€ 464, 21 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gulle gevers.
Diabetes Fonds
De collecte voor het Diabetes Fonds zou eigenlijk plaatsvinden in de week van 26
to 30 oktober.
Nu de corona weer hevig toeslaat heeft het bestuur van het Diabetes Fonds
aangeraden in deze regio niet te collecteren. Wel wordt gevraagd flyers in de
brievenbus te doen, zodat mensen toch nog de mogelijkheid hebben te doneren.
We willen dan ook de mensen vragen deze flyer te lezen en iets over te maken
aan het Diabetes Fonds.
Hartelijk dank allemaal.

CAMPAGNES GEMEENTE LOSSER
De gemeente Losser heeft onlangs twee campagnes gestart om de effecten
van corona te beperken. Deze campagnes, ‘Geldzorgen, kom jij er uit’ en
‘Kijk naar elkaar om’ lopen tot eind van dit jaar.
Meer informatie over deze campagnes is te vinden op de Facebookpagina van
de Gemeente Losser.
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COLUMN: ONZE ACHTERNAMEN
Even vooraf: het is niet de bedoeling, alle (familie)namen aan de orde te laten
komen. Daarvoor zou het artikel te lang worden en bovendien is niet van alle
namen de precieze betekenis bekend. Toch valt er wel een en ander te vertellen
over onze familienamen.
De verklaring van namen is een gevaarlijk terrein. We herinneren ons een
studieboek voor Aardrijkskunde, waarin een hoofdstuk was gewijd aan de
rijkdom aan hout en bossen in ons land. Als bewijs werd o.a. de naam Denekamp
aangevoerd. Dat zou betekenen: een kamp waar veel dennen groeiden. Totaal
mis. Bij de verklaring van aardrijkskundige namen (en ook bij familienamen)
moet steeds worden uitgegaan van de oudste vermelding. Voor Denekamp is
dat: Daginchem/Degheninghem en dat betekent: woonplaats (hem of heem) van
de zonen/volgelingen (ing) van Dag of Dago, een naam die nog voortleeft als Dag
(Hammarskjöld) en Dagobert. Heel wat anders dan een kamp met dennen! En het
schijnt, dat ooit een gemeentewapen is gemaakt voor Hoensbroek, waarin een
“gewone” broek stond afgebeeld, terwijl dit “broek” betekent: moerassige grond.
We vinden het terug in bijv. het Agelerbroek, Voltherbroek en zelfs in Broec-sele,
dat zich ontwikkeld heeft tot Brussel.
We kunnen een indeling maken van familienamen door de vraag te stellen:
waarvan zegt die naam iets, of waarvan is die naam afgeleid? We doen een
poging.
Familienamen kunnen afgeleid zijn van vóórnamen. Voorbeelden: Jansen,
Jansink, Jansman, Hendriks, Hermans, Peters, Peterinck, Lucassen, Fransen enz.
Soms kan zo’n voornaam ook wat verborgen liggen opgesloten in de familienaam,
zoals in Braom in Agelo, afgeleid van Abrahamink (thans Scholten Linde).
Een tweede categorie namen duidt op de plaats van herkomst: Van Rossum, Van
Benthem, Oostenrijker, Van Tubbergh, Van Gelder en Van Delden, om er maar een
paar te noemen.
Talrijk is een derde groep namen, die te maken heeft met een beroep of
een functie. We kennen als familienaam Visser, De Boer, Brouwer, Kuiper(s),
Snijder(s), Kok, Kooiker, Mulder enz. Soms zijn deze beroeps- en functienamen
minder goed herkenbaar. Een paar voorbeelden: De Wagt / De Wacht duidt op
een bewakingsfunctie bij een slagboom in een landweer. Waarschijnlijk geldt dat
ook voor het element Wegter in de Wegtersbrug over het Omleidingskanaal. Ook
namen als Beumer (van boom, slagboom), Poorthuis (poort in een landweer)
en mogelijk Peters (van Petrus, die de toegang tot de hemel bewaakt) hebben
hiermee te maken. Tot de groep functie- en beroepsnamen kunnen we ook
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de naam Scholten rekenen. De boeren met deze naam hadden de functie van
rentmeester van adellijke grootgrondbezitters. Scholtenboeren waren ook vaak
markenrichter. Omdat er (op den duur) zoveel boeren waren met de naam
Scholten werd daar soms een element aan toegevoegd: Scholten op Reimer,
Scholtenhave, Scholten Lubberink, Scholten Linde enz.
- Harry Booijink
- wordt vervolgd -

WENDYS WEETJES
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GREUNER PROAT
Wij zijn trots om te melden dat we samen met onze leden het eerste postcoderoos
project bij groencentrum John Kuipers hebben gerealiseerd!
Vrijdagmiddag 30 oktober jongstleden lagen alle zonnepanelen op hun plek en
was de installatie klaar om aan het einde van de middag de eerste zonnestroom
van Greuner | OM te produceren.
Per jaar zal de installatie +/- 65.000 kWh produceren: genoeg om gemiddeld 18
huishoudens in Nederland van stroom te voorzien.
De stroom wordt verkocht aan geïnteresseerde afnemers via onze partner OM
nieuwe energie. Op onze site www.greuner.nl kunnen geïnteresseerden een
offerte opvragen voor lokaal geproduceerde energie.
Op de bijgaande foto kunt u zien hoe de onze panelen het bestaande grote dak
met panelen van Kuipers opvullen in een U vorm. Daarnaast is nog een tweede
dak vol gelegd met panelen van Greuner om zo maximaal terug te kunnen leveren
op onze aansluiting.
Tijdens de eerste productie uren hebben we de dakeigenaar John Kuipers
bedankt voor zijn support en medewerking bij de realisatie van dit mooie project.
Hij heeft hiervoor de eerste Greune pluim van ons mogen ontvangen.
Tevens zijn we ook zeer tevreden over het werk van Schulte Energie en Techniek
die de panelen en de installatie heeft geleverd.
Bent u ook geïnteresseerd om deel te nemen in een postcoderoos project dan kan
dat binnenkort weer. We zijn van plan om op korte termijn ons tweede project te
realiseren in Weerselo op de plaatselijke sporthal. Ook deelnemers uit Beuningen
kunnen hier aan mee doen.
In Beuningen willen we ook graag meer van zulke mooie projecten realiseren
om zo inwoners mee te laten profiteren van het mooie rendement dat de
postcoderoos biedt op hun spaargeld.
Daarnaast is het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om zo de benodigde
vergroening van lokale benodigde energie samen te verwezenlijken.
Een Duurzame Groet
Namens het Bestuur en de
vrijwilligers van Greuner
Tom Wagenvoort
Voorzitter Greuner
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UPDATE DORPSHUIS BEUNINGEN
Introductie Stichting Dorpshuis Beuningen
Al gedurende een lange periode is er door een groep inwoners van Beuningen
hard gewerkt aan de realisatie van een Dorpshuis. Medio kalenderjaar 2020
waren de werkzaamheden en de plannen in een vergevorderd stadium en was
het wenselijk de belangen ter realisatie Dorpshuis Beuningen te bundelen in een
stichting.
Hiervoor is opgericht Stichting Dorpshuis Beuningen per 3 augustus 2020. In het
bestuur van de stichting hebben zitting: Ben Tijans (voorzitter), Gerrit Brouwer
(secretaris) en Jan Oude Nijeweme (penningmeester).
Doel van de stichting is het behartigen van het algemeen belang van de inwoners
van Beuningen middels het realiseren van een dorpshuis te Beuningen. Hiervoor
zijn al diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de Gemeente Losser
gevoerd en is onderzoek verricht naar subsidie en financieringsmogelijkheden.
Bedoeling en opzet was om de pastorie van Beuningen aan te kopen hetgeen
door omstandigheden (voorlopig) geen doorgang kan vinden. Als bestuur gaan
wij door met onze werkzaamheden en bekijken wij samen met u alternatieve
oplossingen.
Plannen Dorpshuis Beuningen moeten worden bijgesteld
In de afgelopen maanden is door een grote groep Beuningers hard gewerkt aan
de plannen voor het Dorpshuis. Uitgangspunt hierbij was de aankoop, verbouw
en uitbreiding van de pastorie. In augustus waren de plannen zo concreet dat
overgegaan is tot de oprichting van de stichting Dorpshuis Beuningen.
In tegenstelling tot de verwachtingen vooraf is het de stichting niet gelukt om
de pastorie aan te kopen. De eigenaar van de pastorie en de huurder zijn niet tot
overeenstemming gekomen om het huurcontract dat tot in 2023 loopt voortijdig
te beëindigen.
In het afgelopen jaar is gebleken dat er een grote behoefte is aan een dorpshuis.
Als stichtingsbestuur zijn we er van overtuigd dat er ondanks deze tegenvaller
nog goede mogelijkheden zijn om een dorpshuis in Beuningen te realiseren.
We gaan samen met de projectgroep, de Dorpsraad, de Locatieraad en de
gemeente Losser hiervoor aan de slag. De gemeente heeft aangegeven dat de
reeds toegezegde subsidies en financiering voor Beuningen beschikbaar blijven.
Als bestuur bedanken we iedereen voor de inzet tot nu toe en we vragen alle
Beuningers om mee te denken en ideeën aan te leveren voor een nieuw plan.
Dat kan bij het bestuur van de stichting Dorpshuis, maar ook bij de Dorpsraad.
- Bestuur Stichting Dorpshuis Beuningen
7

UIT DEN OUDEN DOOSCH
Wie herkent de kleuters van de kleuterschool o.l.v. Zuster Antonellis op deze foto?
Deze kleuterschool stond ongeveer 64 jaar geleden tegenover de Mariaschool in
Beuningen.
Degenen die herkenbaar op de foto staan zijn; Hans Kamphuis, Gerhard Scholten,
Antoon Kamphuis, Els Keizer, Marian Austie, Harry Austie.
Wie zijn de andere kleuters?

Mocht u weten wie deze kinderen zijn? Laat het ons dan weten. Dit kan op het
emailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com.
We hopen dat we het plaatje compleet kunnen maken met alle namen.
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MARIABEUKSKE

INTENTIES EN JAARGEBED
Jaargebed
Bernard Steunebrink
Zaterdag 21 november 19:30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger:		
Pastor Munsterhuis
Collectant: 		
G. Smellink
Intenties:		
Trui Steunebrink-vd Ham, Hennie Nieuwhuis ,
			
Johan en Sientje Sanderink-Golbach, voor de overl.
			
zangers van het dames- en herenkoor.
Zondag 29 november 09:00 uur:
Eerste zondag van de advent /
Voorganger: 		
pastor Schraven
Communieviering
Collectant: 		
H. Rolink
Jaargebed:		
Bets Rikkink
Intenties:		
Annie Rikkink-Greftenhuis, Alwie Rikkink,
			
Sientje Rikkink-Grote Punt v.d. ouderenbond
Woensdag 2 december 08:30 uur:		

Eucharistieviering

Zaterdag 5 december 19.30 uur:		
Tweede zondag van de advent /
Voorganger: 		
pastor van Vlisteren
Communieviering
Collectant:		
C. Loman
Intenties		
Hannes Olde Olthuis, Jan en Truus Bonnes-Grashof,
			
Johan en Sientje Sanderink-Golbach,
			
Anneke en Gerard Frielinck
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PASTORPRAAT
Vanmorgen heb ik een mooie herfstwandeling gemaakt. De natuur is nu heel
mooi met al die prachtig gekleurde bomen, de bladeren op de paden en de vele
paddenstoelen. Het lijkt wel of de natuur mooier is dan andere jaren. Of is het niet
de natuur die dit jaar anders is, maar ligt het aan mij; kijk ik misschien “met andere
ogen”? Heb ik dit jaar meer aandacht voor de natuur, omdat ik mijn aandacht daar
nu beter op kan richten? Veel bezigheden en activiteiten zijn immers weggevallen,
we worden daar allemaal mee geconfronteerd. Al die andere afleidingen, waar we
letterlijk maar vaak ook vooral in ons hoofd heel druk mee kunnen zijn, zijn er nu
niet.
Ik zou deze gedachte willen vasthouden voor de tijd die voor ons ligt: de Advent,
de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Het ziet ernaar uit dat het een tijd wordt
zonder de gebruikelijke decemberdrukte van kerstmarkten, kerstborrels,
kerstvieringen, kerstconcerten, kerstdiners……….allemaal om in de stemming te
komen voor de Kerst. We zullen ons dit jaar anders moeten voorbereiden dan we
gewend zijn, maar misschien mogen we doordat er veel niet is dit jaar ontdekken
wat er wél is en er wél toe doet. Mogen we ontdekken wat we heel erg missen,
maar ook waar we best zonder kunnen. Mogen we met andere ogen kijken naar
waar het in deze tijd in ons geloof om gaat; de voorbereiding op de geboorte van
Jezus. Met de komst van Jezus in onze wereld, is God op een unieke wijze in een
mens openbaar geworden. Met Kerst gaat het ook over de komst van Jezus in
ons eigen leven, in ons innerlijk. We vieren dat we steeds meer de mens mogen
worden die we door God bedoeld zijn, de mens die we naar zijn beeld en gelijkenis
mogen zijn. Zal het ons lukken om in deze adventstijd daarnaar uit te zien, ons
daarvoor open te stellen, daartoe te leven? Meer dan andere jaren?
Laat dit een hoopvolle gedachte zijn, in deze donkere tijd. Laten we hoopvol op
weg gaan naar het Licht.
José van den Bosch, pastoraal werker

HEILIGE CECILIA
Zondag 22 november is de dag van de Heilige Cecilia, Patronesse van de koren.
Dit jaar kan ons Dames/Herenkoor helaas wegens het coronavirus deze dag
niet vieren.
Het koor heeft dit jaar 2 jubilarissen ,Joke Nijhuis is 25 jaar lid van het Dameskoor
en al vele jaren bestuurslid .
Harry Loman is 50 jaar lid van het Herenkoor en al ruim 25 jaar bestuurslid.
Namens het koor willen we hen via deze weg van harte feliciteren met het
jubileum en danken voor hen inzet van al die jaren.
Volgend jaar tijdens het Cecilafeest zullen we hier dan ook extra aandacht aan
besteden.
Leden Dames/Herenkoor
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WIJ GEDENKEN: SIENTJE RIKKINK - GROTE PUNT
Ze werd geboren op 12 februari 1927 aan de Mekkelhorsterstraat. Bijna haar hele
leven heeft ze daar gewoond. Als kind ging ze graag naar school. Aardrijkskunde,
rekenen en lezen waren haar favoriete vakken. Verder studeren was er in die
tijd niet bij. Sientje ging werken als hulp in de huishouding. Ook thuis werd veel
werk door haar gedaan. Haar moeder was vaak ziek en Sientje verzorgde het
huishouden. Op de kermis in Ootmarsum leerde ze haar man Herman kennen en
in 1956 trouwden ze. Noord-Deurningen werd hun woonplaats, maar niet voor
lang. Na de geboorte van hun eerste kind ging het al snel terug naar het ouderlijk
huis van Sientje. Ze was daar nodig om het huishouden draaiende te houden.
Hier werden nog 6 kinderen geboren. Naast de vreugde om de geboorte van de
kinderen heeft Sientje ook veel verdriet gekend. Het overlijden van haar zoon
Bennie in 1981 en van haar man Herman in 1983 heeft diepe sporen nagelaten.
Ook het ongeluk van Marian gaf haar zorgen en het onverwachte overlijden van
schoondochter Anja in 1997 viel haar zwaar. Sientje was een zeer gelovige vrouw.
Het geloof gaf haar de kracht er te zijn voor haar kinderen. Samen met haar zus
Truus fietste ze vele jaren lang elke week naar de kerk voor de viering van de
eucharistie. Toen Truus in 2009 overleed was dat weer een slag voor haar. Maar
ook nu pakte ze de draad weer op. Maria gaf haar kracht zei ze dan. Dankbaar
was ze dat ze naar Kevelaer en naar Lourdes was geweest. Toen haar gezondheid
achteruit ging luisterde ze naar de kerkradio en kreeg ze de communie thuis. Heel
blij was ze met haar kinderen en kleinkinderen. Blij ook met het feit dat Andre
en Aranka naast haar kwamen wonen. Ze was dankbaar voor alle zorgen die
ze van haar kinderen kreeg( ze zorgt allemoal zo good veur me ) zei ze dikwijls.
Herman Peterink kwam elke zondag naar haar toe. In de zorg voor Sientje had
ieder zijn eigen taak. De een zorgde voor de kleren, de ander voor het eten en
weer een ander voor “leesvoer”. Ook voor de thuiszorg en huishoudelijke hulp
was ze dankbaar. Sientje mocht graag lezen en breien. Jarenlang heeft ze sokken
gebreid voor de stichting ”Help Burundi” Langzaam ging haar gezondheid verder
achteruit. Ondanks de goede zorgen van haar kinderen en de thuiszorg was thuis
blijven niet meer mogelijk. Welgeteld 66 dagen was Sientje op Gravenstate. Op
17 oktober gaf ze na de ziekenzalving haar leven terug aan haar Schepper. Op
22 oktober hebben we haar na de uitvaartviering, begeleid door haar dierbaren,
te ruste gelegd op het parochieel kerkhof bij haar man Herman en zoon Bennie.
Sientje rust in vrede.
Werkgroep Avondwake / uitvaart
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WIJ GEDENKEN: BERNADETTE ZANDERINK TER BRAKE
Bernadette werd geboren op 23 februari 1959 in de Lutte en ze was samen
met haar tweeling broer Erik de jongste uit gezin van 11 kinderen. Ze woonden
aan de Beuningerstraat in De Lutte. Na de lagere school heeft Bernadette de
huishoudschool gevolgd. Ze ging daarna werken als gezinsverzorgster. In de tijd
dat ze uit ging heeft ze Jos Zanderink leren kennen bij de Kei in Oldenzaal. In
1977 kregen ze verkering waarna ze zijn getrouwd op 17 november 1980. Het
kerkelijk huwelijk was op 9 december 1982 en is zij bij Jos aan de Beuningerstraat
39 gaan wonen, waar Jos samen met zijn vader de boerderij runde. Bernadette
hield ook van vee en hielp mee waar dat kon op de boerderij. Uit hun huwelijk
zijn Raymond, Richelle en Millanie geboren . Later kreeg ze 3 kleindochters Eline,
Demi en Dize. Ze was zo trots op haar kleindochters, dat was haar alles. Als oma
stond ze altijd klaar. Al kon ze zelf niet altijd even goed. Ze heeft vaak Milani met
haar huishouding geholpen. Daar had ze ritje naar Mander graag voor over. Ook
konden Raymond en Jolien altijd een beroep op haar doen. Nooit was het haar
teveel hen voort te helpen en of op haar kleinkinderen te passen. Bernadette was
een sociale vrouw. Altijd begaan met iedereen. Zij was het spil van het gezin.
Zelf stond ze altijd op de tweede plek. Ze vond altijd zeer fijn als haar familie op
bezoek kwam. Er werd overal over gepraat en vaak met een lach en een traan.
Maar meestal met een lach want humor had Bernadette wel. Wat vond ze fijn
dat Raymond en Jolien naast hun kwam wonen. Ze konden samen alles delen
en voor elkaar klaar staan. En dat Raymond hoveniers vak in ging vond ze mooi
want planten interesseren haar altijd al en vooral kamerplanten zo konden ze
samen de lief hebberij over planten delen. Veel steun had ze ook aan haar hondje
Cerien. Waar Bernadette was ook haar hond Cerien. Ze waren onafscheidelijk.
Deze afgelopen dagen heeft Cerien moeilijk gehad hij dribbelde tussen keuken en
kamer steeds op zoek naar zijn vrouwtje. Bernadette en Jos bijna 40 jaar lief en
leed gedeeld. Ze waren elkaars maatje. De boerderij, hun gezin en huishouding,
ze vulden elkaar aan. Helaas werd in haar leven ook gekenmerkt door ziekte. Na
herstel van de whiplash kreeg ze borstkanker. Vele kuren heeft ze doorstaan.
Wat erg veel energie van haar weg nam. Maar ze kon er goed mee overweg. In
het voorjaar openbaarde bij haar helaas weer kanker. Dit gaf vele uitzaaiingen.
En vele pijnen heeft ze doorstaan. Vrijdagochtend 30 oktober kwam er een einde
aan haar pijn. Ze nam afscheid van haar gezin, en met hulp van haar arts werd
haar leven in het bijzijn van haar dierbaren beëindigd. Donderdag 5 november
heeft de familie afscheid genomen in crematorium in Oldenzaal. Wij wensen de
fam. Zanderink sterkte in de komende tijd.
Werkgroep Avondwake / uitvaart
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ADVENTSACTIE
Delen snakt naar meer
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Zij kunnen daardoor
nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede (armoedeval),
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al op
jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen.
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name
vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel
van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren zij campagne tijdens de advent
periode. Zij steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf
groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over
gezond en gevarieerd voedsel. Als parochie Lumen Christi zullen wij dit jaar het
advent project “voldoende eten voor kinderen in Nicaragua” omarmen.
In Nicaragua is 70 procent van de plattelandsbevolking arm. Ondervoeding is een
groot probleem. Moeder en kindersterfte kennen in dit land de hoogste cijfers
van Centraal Amerika. Palacaguina is een van de armste en droogste gebieden
in Nicaragua. Gezinnen kampen er met een groot tekort aan voedsel. Als gevolg
daarvan is ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en
ontwikkelachterstand.
Het doel van het advent project is om gezinnen in Palacaguina te leren
moestuinen op een duurzame wijze te bewerken. De bevolking leert moestuinen
op een gezonde manier bewerken en de grond op langere termijn vruchtbaar
te houden. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144
gezinnen. De kinderen in deze gezinnen zijn ondervoed. De gezinnen krijgen
training in duurzame landbouwtechnieken, om de opbrengst van hun moestuinen
te verbeteren en kennis van goede voeding te verhogen. Ieder gezin ontvangt
een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden om hun
eigen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die zij in noodsituaties
in kunnen wisselen voor voedselpakketten.
Samen met adventsactie kunt u bijdragen een wereld waar mensen voor zichzelf
en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld. U kunt
dat kleine duwtje in de rug geven. Vanuit het diaconaal beraad hopen wij van
harte dat u een financiële bijdrage kunt en wilt leveren aan dit bijzondere project.
Bij het volgende dorpsblad is er een adventszakje bijgevoegd.
Deze kunt u in het kistje deponeren achter in de kerk.
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IN DE ADVENT, TOELEVEN NAAR KERST
Vier avonden, voor wie zich bewust wil voorbereiden op het Kerstfeest.
De lezingen van de vier zondagen van de Advent, die we gezamenlijk zullen lezen,
zijn het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van dit
feest voor ons nu.
Bijbelkennis is niet nodig; elke bijeenkomst zal worden ingeleid met een korte
uitleg. Voor materiaal wordt gezorgd.
1e bijeenkomst: donderdag 26 november, parochiecentrum De Lutte
2e bijeenkomst: donderdag 3 december, parochiecentrum Tilligte
3e bijeenkomst: donderdag 10 december, parochiecentrum Beuningen
4e bijeenkomst: donderdag 17 december, parochiecentrum Noord-Deurningen
Tijd: 		
20.00 - 21.30 uur
De vier bijeenkomsten zijn door het thema van de Advent met elkaar verbonden,
maar u kunt eventueel ook één of enkele bijeenkomsten bijwonen. Deelname is
gratis; een kleine vrijwillige bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld.
De avonden worden begeleid door pastor José van den Bosch.
Vooraf aanmelden bij het secretariaat van parochie Lumen Christi: secretariaat@
lumenchristi.nl. Tel: 353551. Maximaal 8 deelnemers per avond (en onder
voorbehoud van de ontwikkelingen rond de coronacrisis)

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
•
•
•
•

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

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.
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
14
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CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

LOONWERK
GRONDVERZET

TRANSPORT
• Straatwerk & verhuur • Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL
BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

witgoed

RILOH
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

06 12 03 14 24

A:
E:
T:
W:

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting

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

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

Wij denken

graag met

u mee!
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