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www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

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

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een
eenmalig bijdrage kunenn doen aan het dorpsblad 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:
NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 25 februari uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 25 februari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres: 			
Trudy Oude Nijeweme:
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

Februari
27
-

Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
BEZORGER KLOKHOES GEZOCHT
Wegens het uitvallen van één van onze bezorgers, zijn wij op zoek naar een
vrijwilliger die meehelpt met de verspreiding van dit dorpsblad/mariabeukske.
Het betreft het rondbrengen van 40 boekjes éénmaal in de drie weken in het
gebied: 'Kant van het Lutterzand'.
Weet u iemand, of wilt u zelf graag een steentje bijdragen aan de verspreiding van
't Klokhoes, neem dan contact met ons op via: dorpsbladbeuningen@gmail.com

*scooter niet inbegrepen
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DE FELICITATIEDIENST

WENDY'S WEETJES WEETJE
Wendy, onze Wendy van
Wendy's weetjes is voor
de tweede keer moeder
geworden.
Zoontje Seth is op 23 de
cember 2020 geboren
.
Gefeliciteerd, veel geluk
en gezondheid gewenst!

JAAR
2E PLEK CAMPING VAN HET
k (Beuningen) is 2e
Natuurcamping Olde Kottin
zing in de categorie
kie
geworden bij de ANWB ver
".
ing De winnaar werd
"De mooiste charmecamp
Vaassen. Wethouder
Camping De Helfterkamp in
nlijk eigenaar Agnes
Harry Nijhuis kwam persoo
rhandigen.
Hermelink een bloemetje ove
elink!

Gefeliciteerd familie Herm
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GEVONDEN VOORWERP
Vier oude dames stonden aan de deur. Ze hadden
een mandje met rode zakdoek vol met lekkers voor
de Sara. Volgens goed gebruik spraken ze niet en
waren ze volledig onherkenbaar.
Twee met een rollator, vier zwartgeklede dames met
grijs haar. Eentje had lang rood haar. Deze oude
dames zijn het mandje vergeten mee te nemen. Het
mandje is op te halen aan de Nijenhaerweg 8.
Sara gefeliciteerd!

BOEKENKAST BEUNINGEN
Op 30 maart 2020 is de boekenkast versleept naar de parkeerplaats voor de kerk.
Inmiddels wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Vorige week zaterdag is de
kast flink opgeruimd en is er ruimte gecreëerd voor andere boeken, tijdschriften
of puzzels.
Gezocht: Tijdschriften (Libelle's, Linda's, Quest etc.) of wandelgidsen, leesboeken
en andere prima boeken thuis heeft liggen waar een ander erg blij mee is.
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GEZOCHT, GESCHIKTE LOCATIE VOOR DORPSHUIS
Bron: Tubantia.nl

‘DOODZONDE DAT PASTORIE NIET DOORGAAT’
Beuningen is naarstig op zoek naar een nieuwe locatie voor een dorpshuis. Daar
is een half jaar geleden een speciale stichting voor opgericht. Die roept de hulp in
van de inwoners van het kerkdorp. Want er moet snel een alternatief komen voor
de pastorie naast de kerk.
Doodzonde dat die is afgevallen, daar zijn ze het in Beuningen wel over eens.
„Maar er gloort hoop”, meldt voorzitter Ben Tijans van de stichting Dorpshuis
Beuningen, heet van de naald en daarom nog uiterst behoedzaam. Ze hebben
iets op het oog, maar waar precies kan en wil hij in dit stadium niet wereldkundig
maken.
„Het is heel prematuur, de gesprekken met de eigenaar moeten nog beginnen”,
geeft Tijans aan. Maar hij ziet wel kansen en rept over een reële optie. Het betreft
een bestaand pand midden in het dorp en met de mogelijkheid om er een stuk
bij aan te bouwen. „Het zou mooi zijn als het lukt om nu snel een duurzaam
en toekomstbestendig gebouw te hebben voor de hele dorpsgemeenschap van
Beuningen”, vat de voorzitter de wens van jong en oud in het kerkdorp samen.

BEUNINGEN SNAKT NAAR DORPSHUIS

Beuningen snakt naar een dorpshuis, zo is afgelopen jaar wel gebleken. De
behoefte is groot. Vooral in de tweede helft van vorig jaar heeft een grote groep
Beuningers zich hard gemaakt voor de realisatie daarvan. In de oorspronkelijke
opzet zou een poging worden gedaan om de pastorie naast de kerk aan te kopen
en daarna te verbouwen en uit te breiden.
„Maar in dat proces waren wij geen partij. Dat was een zaak tussen de eigenaar
van de pastorie, het bestuur van de parochie Lumen Christi, waar de Onze Lieve
Vrouwe kerk in Beuningen deel van uitmaakt, en de huurders van het de pastorie”,
vertelt Tijans. De plannen vorderden en in augustus vorig jaar werd de stichting
Dorpshuis Beuningen opgericht. Het bestuur ging voortvarend aan de slag, voerde
gesprekken met de gemeente en ging - met succes - op zoek naar subsidies.

FEEST GAAT NIET DOOR

En dan blijkt eind vorig jaar ineens dat de pastorie als optie van de baan is. „De
eigenaar van de pastorie en de huurder zijn niet tot overeenstemming gekomen
om het huurcontract dat tot in 2023 loop, voortijdig te beëindigen”,
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meldt de stichting. Tot grote ergenis van de huurder, Marcel en Agnes Hermelink
van natuurcamping Olde Kottink. Zij huren de pastorie en toverden de het pand
om tot vrijstaande vakantiewoning. ‘Huize de Pastorie’ is geschikt voor zeven
personen.
De familie Hermelink vindt dat het het stichtingsbestuur een verkeerde voorstelling
van zaken geeft. „Als huurder waren waren wij vanaf het begin akkoord met een
vroegtijdige beëindiging van het contract en ook bereid af te zien van het eerste
recht van koop, zoals dat is vastgelegd in het huurcontract. Dat alles ten gunste
van de realisatie van het dorpshuis voor Beuningen”, doen de Hermelinks uit de
doeken in het dorpsblad.

VERGOEDING VERBOUWINGSKOSTEN

Daar werd door de huurder één voorwaarde aan verbonden: vergoeding van de
noodzakelijke verbouwingskosten om de pastorie weer bruikbaar te maken. „Zo
is het destijds in overleg met het parochiebestuur afgesproken”, aldus Hermelink,
„in combinatie met de afspraak over het eerste recht van koop.”
Volgens Marcel en Agnes Hermelink heeft het parochiebestuur van Lumen
Christi hierover helemaal niet met hen gesproken. „Er heeft geen enkele vorm
van onderhandeling met ons plaats gehad”, laten ze weten. „Onder het mom dat
wij niet tot overeenstemming zijn gekomen heeft het parochiebestuur plotseling
besloten de pastorie voorlopig niet te verkopen.” De huurder zegt alsnog bereid
te zijn om tot een oplossing te komen en legt de keus bij de eigenaar van de
pastorie. „Wij wachten af”, aldus Agnes Hermelink. „Het moet voor ons financieel
wel haalbaar zijn”, stelt Tijans.

SUBSIDIES BLIJVEN BESCHIKBAAR

De locatieraad van de geloofsgemeenschap Beuningen wil niet op de kwestie
ingaan en verwijst door naar Ben Tijans, de voorzitter van de nog jonge stichting
Dorpshuis Beuningen. Andere bestuurders wagen zich ook niet aan een reactie.
Over een ding zijn ze het roerend eens: de pastorie als ontmoetingsplek en
huiskamer van Beuningen, dat plan is van de baan. „Wij zijn geen partij en kunnen
niet om het huurcontract heen”, zegt Tijans. De stichting gaat praten over een goed
alternatief. Volgens de voorzitter heeft de gemeente aangegeven dat toegezegde
subsidies voor het dorpshuis beschikbaar blijven. Maar de houdbaarheidsdatum
daarvan is beperkt, dat weet hij ook.
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bouw
Er wordt weer gebouwd in Beuningen
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1. dankzij Aannemersbedrijf Niehof en daar
is iedereen erg blij mee.
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2. 12 woningen worden er
uiteindelijk gebouwd op
Lomanskamp 2. Degenen
die dichtbij wonen zien de
dagelijkse vooruitgang.
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3. Er wordt flink doorgewerkt.
Bijgaand een aantal foto’s.

Prachtig
4

Skyline

8

Stuur je mooie foto’s in!

NIEUWS MARIASCHOOL
CARNAVAL OP DE MARIASCHOOL:
We weten nu nog niet of we open mogen. Dit heeft ook gevolgen voor een
mogelijke carnavalsviering. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen
hoogheid te (ver)kiezen. Normaal gesproken komt ieder jaar een hoogheid uit
groep 7. We constateren al enige jaren dat alle andere basisscholen een hoogheid
uit de groepen 8 hebben en wij de enige school zijn met een hoogheid uit groep
7. Vandaar dat we een kans hebben gezien om na dit jaar ook een hoogheid uit
groep 8 te hebben. De groep waaruit dit jaar een hoogheid zou komen, zal volgend
jaar als groep 8 een hoogheid leveren. We gaan dan dubbel zo hard genieten van
het carnaval! We gaan ons nog beraden welke mogelijkheden we hebben voor
een dag in carnavaleske sferen, binnen alle regels en richtlijnen.

THUISONDERWIJS:
Sinds 16 december zijn alle kinderen thuis vanwege de lockdown. De laatste
dagen van december hebben we gebruikt ons voor te bereiden op het online
onderwijs én om op de laatste vrijdag een kerstlunch rond te brengen naar alle
leerlingen. Daarna hebben we gezellig online geluncht.
Inmiddels hebben we 4 weken online onderwijs achter de rug en kijken we naar
een mogelijke heropening van de scholen. We zijn trots op het doorzettings- en
aanpassingsvermogen van zowel leerlingen als ouders. De kinderen werken
hard en worden waar nodig geweldig ondersteund door ouders. Digitaal staan
we in contact met alle leerlingen en ouders. We hopen snel weer naar ‘normaal’
onderwijs te mogen.
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MOOIE WINTERSE ZONDAGOCHTEND IN BEUNINGEN
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COLUMN TEAM ACHTERMOAT
WINTER 1964-1965
Het was bitterkoud in Beuningen en de sneeuw was wel een meter hoog. Gerrit
en ik (Marian) liepen samen met andere buurtkinderen door de diepe sneeuw
naar school bij Schalalbert Eppink, (waar nu Frans en Marja Zanderink wonen)
vond mijn broer Gerrit in een berg sneeuw een blauw doosje. We dachten eerst
dat het een sigarendoosje was en met onze bevroren vingers konden we het ook
niet open krijgen.
Eenmaal op school lukte het ons wel, maar meester Loman mocht het niet zien,
want we waren bang dat hij het van ons zou afpakken.
Er zaten formulieren in en voor die tijd heel veel geld.
’s Avonds opende vader het doosje en hij vond een adres van de ESSO benzine
tank auto. Hij belde met het bedrijf en de directeur van de ESSO was enorm blij
met de vondst.
Een van zijn chauffeurs had op Kerstavond iemand geholpen die langs de kant
van de weg stond met een lege tank. Die man had netjes de benzine afgerekend
bij de chauffeur, maar de chauffeur had het doosje niet goed in zijn jaszak gestopt
en verloren. Omdat er zo ontzettend veel geld in zat had de directeur het verhaal
niet willen geloven en dacht dat het doosje gestolen was.
Een paar dagen later kwamen de directeur en de chauffeur het blauwe doosje
bij ons ophalen. Ze waren allebei superblij omdat bleek dat de chauffeur wel
eerlijk was geweest. We kregen 25 gulden vindersloon en zo is alles weer goed
gekomen.
Marjan Koop. (groep Achtermoat)
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WENDY'S WEETJES
ER HANGT LIEFDE IN DE LUCHT
14 februari is het Valentijnsdag! Dat is over ongeveer anderhalve week. Dat
betekent, heren; jullie hebben nog ruim de tijd om iets romantisch te bedenken. Met
smoesjes komen jullie deze keer dus niet weg. Ik heb jullie op tijd gewaarschuwd!
En als je het jaar op jaar vergeet is de verassing des te groter wanneer je nu eens
wel met bloemen, een lekker geurtje of een mooi sieraad thuiskomt.
Het hoeft echt geen groot en duur cadeau te zijn, het gaat om het gebaar. Dat je
laat zien dat je van haar houdt en een beetje moeite hebt gedaan. Dat snappen
jullie toch wel?
Stiekem hopen wij vrouwen allemaal dat jullie ons eens echt verassen. Het blijft
toch altijd een beetje een spannende dag, net als toen in de tienerjaren. Sowieso
was het een dag waarop ik, met een hart dat vol verwachting klopte, bij de
brievenbus lag te wachten. Of hoopte op een roos van die knappe jongen via de
rozenactie op school.
En lieve dames ga nou niet zelf een Valentijnsdiner regelen omdat jullie weten dat
het er anders toch niet van komt. Nee, deze keer laten wij ons verassen. Ik ben
benieuwd of er nog een beetje romantiek in de Beuningse man schuilt!
Ik reken op jullie ;)
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 7 januari 09:00 uur:
Communieviering
Voorganger:		
pastor v. Vilsteren
Intenties:		
ouders Zanderink-Visschedijk, en Marianne
Zaterdag 13 februari 19:30 uur: 		
Eucharistieviering
Voorganger: 		
pastor Munsterhuis
Jaargebed:		
Maria Engbers
Intenties:		
Hendrik Engbers, Ouders Rikkink-Grote Punt en Bennie
Zondag 21 februari 09:00 uur:		
Gebedsviering
Intenties:		
ouders Loman-Reimerink, ouders Sanderink-Golbach
Zaterdag 27 februari 19:30 uur:		
Voorganger:		
pastor Schraven
Intenties:		
Hennie en Truus Eppink-Velthuis

Communieviering

De vieringen op woensdagmorgen gaan voorlopig niet door.
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PASTORPRAAT
De neiging is groot om in deze tijd van lock down en avondklok te focussen op
wat er allemaal niet goed gaat, wat er niet kan, hoe zwaar het is en alles waar we
schande over spreken. Daarom wil ik zonder de gevolgen van de Corona crisis te
bagatelliseren een ode brengen aan hen die dat in deze complexe tijd meer dan
ooit toekomt. Ooit riep de trainer bij de scheidsrechtersvereniging waar ik mijn
wekelijkse training afwerkte, : “Zijn er nog amateurs voor bier?” De aanwezige
scheidsrechters schoten in de lach, maar ik realiseerde mij daarna dat het
woord amateur in de eerste plaats liefhebber betekent. En ja, er waren genoeg
liefhebbers voor een biertje. In ons spraakgebruik heeft het woord amateur de wat
negatieve klank van “niet zo goed als een professional” gekregen. Jammer is dat,
want wat is er nu mooier dan mensen die hun taak als liefhebber uitvoeren, met
liefde. Een term uit dezelfde categorie is vrijwilliger. Vrijwillig; vanuit je eigen vrije
wil. Het woord zegt iets over de instelling waarmee mensen in een organisatie,
binnen Lumen Christi in dit geval, werk verzetten. Vrijwillig maar niet vrijblijvend,
wordt er dan gezegd, want er wordt wel op je gerekend. Zullen we maar zeggen
dat vrijwilligers amateurs zijn in de echte zin van het woord? Liefhebbers die uit
vrije wil en met liefde hun werk doen? Lumen Christi kent talloze vrijwilligers. Ze
zingen, vieren, lopen, poetsen, regelen, versieren, schenken, dienen, bellen, lezen,
delen uit en halen op....,en nog veel meer. Zonder hen zou Lumen Christi niet
functioneren. Vrijwilligers doen het werk met plezier en grote inzet. En als het 1e
communieproject of de vormselvoorbereiding uitmondt in een feestelijke viering,
als leden van de bezoekgroep zieken en ouderen thuis hebben bezocht, als de
kerk weer schoon is en feestelijk versierd, als muziek in de viering uitdrukt wat
woorden niet kunnen zeggen, dan is er blijdschap en tevredenheid. Al het werk
heeft ergens toe geleid. Je investeert als vrijwilliger en krijgt er veel voldoening
voor terug. Parochie en vrijwilligers varen wel bij een werkbare structuur op zeven
locaties van Lumen Christi. Zeker in een tijd waarbij de normale dagelijkse gang
van zaken binnen de parochie minder vanzelfsprekend is. Onmiskenbaar vormen
vrijwilligers de basis in de continuïteit van alle activiteiten. Vrijwilligers zijn van
groot belang. Zonder vrijwilligers zou de parochie niet zo levendig en actief zijn
als ze nu is. Onze noeste arbeiders in de wijngaard verdienen erkenning. Vanuit
die erkenning kunnen zij in gezamenlijkheid optrekken met professionals, ieder
met zijn of haar verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en open
communicatie.
Samen kunnen wij ons in deze complexe tijd meer dan ooit toeleggen op de taak
en de opdracht van de Kerk om werk te maken van ons geloof, om als christenen
“zout der aarde en licht der wereld” te zijn.
Tom van Vilsteren
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WIJ GEDENKEN
Onze medeparochiaan Jan Kuipers bij ons beter bekend als Beardkes Jan.
Jan werd in de Tweede Wereldoorlog geboren op 26 oktober 1941 aan de
Holsterheurneweg te Beuningen. Hier heeft hij zijn hele leven gewoond. Hij was
de eerste zoon in een gezin van 7 kinderen. 3 zoons en 4 dochters van Gerard en
Sien Kuipers- Kamphuis. Jan was een actieve en fanatieke man, altijd bezig. Dat
had hij al vroeg meegekregen want zijn vader is op 59 jarige leeftijd overleden
en toen nam Jan samen met zijn moeder en broers en zussen de boerderij
over. Dat was een verdrietige periode in zijn leven. Jan leerde in 1965 Fien in
’t Veld kennen waar hij in 1968 mee trouwde. Ze kregen drie kinderen en later
2 stiefkleinkinderen, wat genoot hij daarvan. Vakantie zat er bij hem niet in, de
boerderij en de tuin stonden voor hem op de eerste plaats. Sinterklaas werd altijd
gevierd, Jan kon vaak niet wachten met het opeten van de chocoladeletter, hij had
hem vaak al op voordat de kinderen de cadeautjes hadden uitgepakt. Hij heeft
bijna 40 jaar gewerkt als afdelingshoofd bij Sollas. Als hij dan moest overwerken
ging hij even bij Waaijers langs om bamiballen mee te nemen voor de kinderen.
Dat was een feest voor hen want dan mochten ze langer opblijven. Ook de
speciale trouwdagen 12,5, 25, 40, 50 werden graag gevierd. Met de buurt greun
haaln en boog maken, onder het genot van de nodige hapjes en drankjes. Jan
was ook vrijwilliger voor onze geloofsgemeenschap, hij was jarenlang collectant
en vrijwilliger bij de kerkhofploeg. Dit werd gewaardeerd door hem in 2017 de
paaskaars te overhandigen, wat was hij trots. De groentetuin was zijn lust en zijn
leven. Trots was hij als hij iemand een krop sla, aardappelen, bloemkool of rode
kool kon meegeven. Ook zijn appelhof zag er altijd tip top uit. Helaas kon Jan
door zijn dementie die de laatste jaren niet meer zelf onderhouden. Gelukkig kon
hij met goede verzorging van Fien en zijn zoon John thuis blijven wonen. Na een
kort ziekbed is hij in de vroege ochtend van 10 januari 2021 overleden.
Wij wensen de familie Kuipers veel sterkte toe.
Werkgroep Avondwake
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LOCATIENIEUWS
Aktie Kerkbalans 2021
Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs-/dorpsgemeenschap
weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. We houden de actieperiode van 8 februari
tot en met 22 februari 2021.
Het thema in 2021 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten
rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo
min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de
parochianen in zijn of haar wijk.
Vanaf 8 februari kunt u de enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw
brievenbus verwachten. Er zal een brief in de enveloppe worden bijgesloten
met het verzoek om uw
invulformulier in de gesloten retourenveloppe voor 22 februari te deponeren
in de brievenbus van vermelde contactpersoon in uw wijk of straat. Daarnaast
hebt u de mogelijkheid om de enveloppe in te leveren in de brievenbus van
onze Kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komend jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage, een
bijdrage welke in deze coronatijden waarin collectes vervallen, de belangrijkste
inkomstenbron van onze geloofsgemeenschap is geworden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Ria bedankt!
Ria Scholten heeft na 5 jaar penningmeester te zijn geweest afscheid genomen
van de locatieraad. Wij bedanken haar voor haar grote inzet in de afgelopen
jaren.
Ria heel hartelijk bedankt!
Jan oude Nijeweme zal tijdelijk de taak van penningmeester op zich nemen.
Daarnaast zal Ria nog enkele taken o.a. Actie Kerkbalans blijven doen, totdat
we hiervoor opvolging hebben kunnen vinden.
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Vacatures
We doen hierbij -nogmaals- een oproep voor twee vacatures binnen de
locatieraad.
We zijn op zoek naar een secretaris en penningmeester. Zeker nu hebben we
behoefte aan een voltallig bestuur.
Vele vrijwilligers zetten zich op allerlei gebied in voor onze geloofs-/
dorpsgemeenschap. Dit zorgt voor sterke sociale binding in ons dorp.
Het is een uitdaging om samen te kijken -ook in overleg met dorpsraad en
stichting dorpsruimte - hoe we dit kunnen behouden. Kunnen we de kerk
multifunctioneler maken? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe zien we de
toekomst van onze kerk?
Allemaal vragen die ons allemaal aangaan.
Denk mee, doe mee, zet samen met ons de schouders er onder om te zorgen
dat we een levendig dorp houden.
Bel of mail met één van de leden van de locatieraad om te kijken wat de
functies inhouden en of één van deze functies bij je past. We kijken er naar uit!!
Gijs Koehorst
winnaar zoektocht langs kerststallen
In de kerststallen van alle kerken in
de parochie Lumen Christi waren
voorwerpen geplaatst die er niet thuis
hoorden. Zo had in onze kerk een
herder oordopjes in.
Er hebben 44 kinderen uit de parochie
meegedaan.
Uit alle goede inzendingen is in elke
locatie één winnaar getrokken.
In Beuningen is Gijs Koehorst van
de Lomanskamp als winnaar uit de
bus gekomen. Gijs heeft een prijsje
in ontvangst mogen nemen. Verder
hebben alle kinderen die mee hebben
gedaan een attentie gekregen.
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Kerk TV gratis?
Een weekendviering bezoeken in deze tijd van corona is beperkt.
In september 2020 heeft het parochiebestuur Lumen Christi mee gedeeld dat
kerk TV, voor iedereen gratis (internet) toegankelijk is.
Op deze manier kan toch iedereen, de kerkelijke vieringen thuis, op een veilige
manier bijwonen.
Voor U als gebruiker is de kerk TV gratis. De kosten van KerkTV (internet/
abonnement), worden betaald door de locatie.
Misschien kunt U met de aktie kerkbalans 2021 een klein beetje rekening
houden met
deze extra service.
Vrijwillig(st)ers bedankt!
In en rond de kerk van Beuningen werken veel mensen mee, voor en achter de
schermen, van kerkschoonmaak tot avondwakes, van werkgroep doopviering
tot kerkhofploeg, van secretariaat tot kosters… het zijn teveel mensen om op
te noemen.
Graag willen we alle vrijwilligers/vrijwilligsters bij deze dan ook heel hartelijk
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

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
whobbelink@hetnet.nl
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06 12 03 14 24

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

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

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

witgoed

RILOH

LOONWERK
GRONDVERZET

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

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

A:
E:
T:
W:

Faradayweg 5
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

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

Wij denken

graag met

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

u mee!

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP
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