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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 7 januari uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 7 januari
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

December
25 - Eerste Kerstdag
26 - Tweede Kerstdag
31 - Oudejaarsdag

Januari
1 - Nieuwjaarsdag
23 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

ANTWOORDEN WEETJES VAN VLEES - HET VARKEN
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ACTIEVE ONTMOETING

Beste mensen,

Wat hebben we gezellige ochtenden gehad, samen met u en onze 

enthousiaste vrijwilligers. 

Verschillende thema's kwamen voorbij. 

Helaas stak Corona hier ook een stokje voor. 

Wij hopen van harte dat we jullie snel weer gezond en actief  kunnen/ 

mogen ontmoeten. 

Een hartelijke groet van de vrijwilligers en werkgroep van de Actieve 

ontmoeting:

Renate Veldhuis

Francine Sleiderink

Luc Westerhof

Ilona Hampsink

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen en een gezond en liefdevol 2021.
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Kerst

4

Tijd voor een mooie kerstwandeling  
1. Ga op zoek naar de twee bankjes die op de foto staan 
  en maak ook een selfie van deze bankjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

o
Bankje 1

Spreuk 1

Kunstwerk
Spreuk 2

Bankje 2
2. Heb jij ze wel eens gezien? 
   Op wel 50 bankjes zijn deze  
   Twentse spreuken te lezen. 
   Weet jij waar deze twee  
   spreuken te zien zijn? 
   Maak een foto met je familie 
   en stuur deze op! 
 

3. Enig idee waar het  
   kunstwerk te vinden is? 
   Maak een foto.

Puzzel

Mail de foto’s naar de redactie. 
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HEMELSE DAG
De Dorpsraad heeft een subsidie ontvangen voor een HEMELSE DAG met 
Hemelvaart op donderdag 13 mei 2021!

Wanneer?  HEMELVAART, mooie nieuwe activiteit
Wat?   Buiten, eten & Gezelligheid
Door?   JONG EN OUD verbinden
Voor?   BEUNINGEN, iedereen die wil  

Hoe ziet een Hemelse dag eruit?
Als het mooi weer is met prachtig versierde tafels buiten rondom het kerkplein 
en op het gras. Een soort brunch met streekproducten. De jongeren bakken 
eieren (van de eierboer en melk van de melktap).
Aan tafel ontstaan mooie gesprekken over ‘Hoe hebben de deelnemers corona 
ervaren?’ ‘Wat mist de jongere (of oudere) in het dorp?’ 

Daarna kunnen eenzame ouderen besluiten om gezamenlijk de fietsroute te 
doen. Of gezamenlijk te wandelen. Voor een mooie fiets- en wandelroute wordt 
gezorgd.  

#Corona Mocht corona roet in het eten gooien dan kunnen er door de jongeren 
manden met lekkers langs de ouderen worden gebracht. Met #hartonderderiem 
kleurplaten van de basisschoolkinderen. 

En of er dan nog corona is of niet, we maken er een mooie dag van maar 
daarvoor hebben we ideeën nodig en vrijwilligers die meehelpen. Doe je mee?
miranda.noltenwesterhof@gmail.com 
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Als eerste willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen! 
Zoals jullie al vernomen hebben zijn de activiteiten die gepland waren allemaal 
helaas niet door gegaan. Ook zullen we de kerstbomenactie dit jaar moeten 
overslaan. Er komt dit jaar dus geen jeugd langs de deuren om de kerstbomen 
op te halen. 
Zodra  we weer van start gaan horen jullie dat via de mail.

NIEUWS VANUIT S2G
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag: geen viering.

Donderdag 31 december 19:00 uur: Oudejaarsavond 
(Communieviering)

Voorganger:  Diaken van Vilsteren.
Jaargebed:  Annie Smellink-Geertshuis
Intenties:  Thea Sanderink-Schiphorst, 
Johan en Sientje Sanderink-Golbach

Zaterdag 2 januari 19:30 uur:    Drie koningen  
(Eucharistieviering)

Voorganger:   pastor Munsterhuis
Jaargebed:   Bernard Heerink
Intenties:  Truus Heerink-Nieuwhuis

Woensdag 4 januari 08:30 uur:  Eucharistieviering

Zaterdag 9 januari 19:30 uur:  Gebedsviering
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DRIEKONINGEN

Veel weten we niet over hen. Het getal drie staat niet in de Bijbel, maar komt 
overeen met het aantal geschenken : goud, wierook en mirre. In de Bijbel is 
overigens ook geen sprake van koningen. Men heeft altijd gedacht, dat deze 
wijzen zelf ook koningen waren. In het kind Jezus, dat geen enkele macht bezat, 
zagen zij een andere koning. Na de liturgische vernieuwing wordt feest ook wel 
de Verschijning of Openbaring van de Heer genoemd. 
Wie is die Heer dan wel ? Wanneer Jezus op aarde is gekomen voor alle mensen, 
dan zullen we voorzichtig moeten zijn Hem in een bepaald hoekje te drukken. 
Vanaf dat moment kan Hij nooit meer de Mens voor allen zijn.
Maar hoe laat Hij zich dan wel zien ? Ik denk dat dat het best duidelijk gemaakt 
wordt door het Evangelie te laten spreken. Daar zien we dat Hij het ene taboe 
na het andere doorbreekt. Bij Hem stond de mens centraal. Hij trok zich van de 
sabbat niets aan als het om de mens ging. Hij sprak met onreine mannen en 
vrouwen. En wanneer men Hem naar zijn mening vroeg over diefstal, overspel 
of belasting- ontduiking, dan weigerde Hij consequent als wandelend wetboek 
op te treden. Elke vraag beantwoordde Hij met een wedervraag en dwong zo de 
mensen in hun eigen hart te kijken. Hij dwingt ook ons in ons hart te kijken om 
zo mens voor de mensen te worden. De Heer verschijnt en openbaart zich aan 
diegene die naar Hem op zoek is. 
Veel Heil en Zegen in 2021 wens ik u namens het pastoraal team 
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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OECUMENISCHE VIERINGEN - WEEK VAN GEBED VOOR 

EENHEID 17 T/M 24 JANUARI 2021

#Blijfinmijnliefde  is de oproep die dit jaar centraal staat tijdens de Week van 
gebed voor eenheid van de christenen. Het is een oproep van Jezus zelf aan zijn 
leerlingen: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen” (Johannes
15 vers 9). 
De zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap 
in Grandchamp (Zwitserland) hebben het materiaal voor de gebedsweek dit jaar 
voorbereid. Deze gemeenschap wijdt zich sinds haar ontstaan in de jaren dertig 
van de vorige eeuw aan eenheid en gebed; hun verbondenheid met Christus zien 
zij als bron van de vrucht van eenheid.  
In het kader van de Week van gebed zijn er in onze parochie twee oecumenische 
vieringen: 
- Op zondag 17 januari om 10.30  uur  in de Protestantse kerk in Denekamp, 
Grotestraat 3. Voorgangers zijn ds. Erna Lensink en pastor José van den Bosch. 
U hoeft zich voor deze viering niet aan te melden, maar in verband met de 
coronamaatregelen is er een maximum aantal toegestane bezoekers en vindt er 
registratie bij binnenkomst plaats; 
-Op zondag 24 januari om 10.00  uur  in de Protestantse Kerk aan de 
Ganzenmarkt in Ootmarsum. 
Voorgangers zijn ds. Roelof Kloosterziel en pastor Tom van Vilsteren. 
Om zeker te zijn van een plek, is het aan te raden u  voor deze viering van 24 
januari op te geven:  karinbaanstra@gmail.com
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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

De redactie wenst iedereen gezondheid,

liefde en geluk toe

voor elke nieuwe dag.

Wacht niet op bijzondere momenten

maar maak momenten bijzonder.

Fijne Kerst en een liefdevol 2021.
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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: 

Faradayweg 5
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


