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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
eenmalige bijdrage kunnen 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 18 maart uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 18 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

Maart
20
27
-

Beuningen schoon
Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
ZIJACTIEF - JUBILARISSEN
Door de huidige maatregelen kon de jaarvergadering geen doorgang vinden.
Om toch aandacht te besteden aan de jubilarissen van dit jaar zijn zij aan huis
bezocht door enkele bestuursleden.
Truus Nieuwhuis was 50 jaar lid van ZijActief. Mia Tijans, Jozefien Kamphuis en
Siny Kamphuis waren 40 jaar lid van ZijActief.
De dames kregen een boeket bloemen en oorkonde overhandigd. Het bestuur
wenst de dames nog vele jaren actief lidmaatschap toe.
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Door de Coronaregels is het dit jaar helaas
niet mogelijk om van deur tot deur te
verkopen. Daarom bezorgen we (alleen
op bestelling) in Denekamp, Noord
Deurningen en Beuningen. U kunt uw
bestelling via onze site doorgeven, we
zullen deze dan de 2e helft van maart
bij u bezorgen.

Potgrond in zakken
á 40 liter €3,00 p/zak
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ROEP OM STARTERSWONINGEN IN BEUNINGEN
Al jaren lang is het een actueel thema in Beuningen; woningbouw voor Beuningse
starters. Al in november gaf de KPJ Beuningen een startschot in dit project, door
contactgegevens te verzamelen van jongeren die graag in Beuningen (hadden)
willen blijven wonen. Dit bleek het begin van een groter project, dat de laatste
weken meer vorm heeft gekregen.
Onlangs werd er in ’t Klokhoes al geschreven over een woononderzoek dat werd
uitgevoerd door de Gemeente Losser. Dit onderzoek is intussen uitgevoerd
en geanalyseerd, en hierin werd andermaal bevestigd dat de vraag naar
starterswoningen in Beuningen ongekend hoog is. In Beuningen had maar liefst
48%(!) van alle ondervraagde jongeren de enquête ingevuld, veruit het hoogste
responspercentage van alle dorpen in de gemeente. Dit geeft des te meer aan
hoe hoog de vraag in ons dorp is.
Zoals gezegd startte de KPJ Beuningen in oktober 2020 al met de inventarisatie
van dit probleem, en afgelopen week hadden enkele leden de kans gekregen om
hun verhaal te delen met de gemeenteraad. In samenwerking met de Dorpsraad
Beuningen werd hier een duidelijke presentatie gegeven, waarna er gerekend kon
worden op begrip en enthousiasme van de gemeenteraad. Wij zijn hierdoor extra
gemotiveerd om hiermee verder aan de slag te gaan.
Mocht je op de hoogte willen blijven van de voortgang van dit project, of heb ze
zelf concrete interesse, laat het ons weten. Via onderstaande QR-code kun je een
formulier invullen waardoor je op de hoogte blijft.
Groet,
KPJ Beuningen
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BEUNINGEN SCHOON
Zaterdag 20 maart 2021 is de Landelijke
Opschoondag!
In ons mooie dorp en in bermen en sloten
van ons mooie buitengebied ligt regelmatig
afval in de vorm van blikjes, flesjes,
verpakkingsmateriaal en mondkapjes! Spullen
die moeilijk afbreekbaar zijn en daar soms jaren
blijven liggen of verpulveren. Soms belandt het
in een weiland of bermmaaier en vervolgens in
het veevoer.
Zwerfvuil is een terugkerende ergernis voor
veel mensen, die tegelijkertijd vaak denken : ik
heb het er toch niet neergegooid, dus waarom
zou ik het opruimen?
Ben jij graag buiten en actief bezig?
Loop/wandel je regelmatig?
Dan nodigen wij je uit om die activiteit te combineren met opruimen van
zwerfafval.
Datum: zaterdag 20 maart 2021
Tijd: 10.00-12.30uur
Start: Kerkplein
Coronaproof: Opruimen doen we met groepjes van maximaal 2 personen (m.u.v.
gezinnen). Houdt je als je met iemand van buiten jouw woonadres wandelt aan
de 1,5 meter afstand regel.
Handschoenen, prikkers, grijpers, vuilniszakken en hesjes verzorgen wij in
samenwerking met de gemeente Losser. Wil je meehelpen, meldt je dan zo snel
mogelijk aan op Beuningenschoon@gmail.com
Tot dan!

SNEEUWPRET AUSTIBERG
Het lijkt na het lenteweer van de laatste weken al weer een hele poos geleden,
maar begin februari kon er worden genoten van de sneeuw. Dit werd dan ook
volop gedaan, onder andere op de Austieberg. Wij willen, namens het hele dorp,
de familie Klamer hartelijk danken voor de gastvrijheid. De kinderen hebben er
van genoten en het leverde leuke herinneringen op! Nu is het tijd om te genieten
van het lentezonnetje!
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WENDY´S WEETJES
Wat vliegt de tijd... Het is alweer maart! 2021 heeft ons in ieder geval al heel wat
mooie dagen gebracht. We werden verrast met een prachtig winter wonderland
en echt kaiserwetter. Zelfs schaatsen op natuurijs konden we na lange tijd weer
eens doen. Wat genieten!
En nog geen week later leek het wel lente. Voorjaarskriebels! Hebben jullie ook
zo’n zin om lekker een terrasje te pakken? Ik hoop dat we zo langzamerhand
weer terug gaan naar ons normale leven. Ik ben in ieder geval positief gestemd!
Dit jaar kunnen we gewoon weer gezellig feestjes vieren, lekker uit eten gaan en
op vakantie!
Ik verheug me nu al op het carnavalsgala Beuningen en natuurlijk de Dorpsquiz!
Als dat straks allemaal weer kan dan genieten we daar dubbel van.
En hoe zit het met de goede voornemens? Bijvoorbeeld gezond gaan eten en wat
kilootjes kwijtraken? Het is nog niet te laat. Misschien heb je wat aan dit heerlijke
recept voor een gezond en verantwoord tussendoortje! (Dit is overigens zonder
goede voornemens ook erg lekker hoor...)

Ingrediënten gezond ba
nanenbrood
- 3 (rijpe) bananen
- 50 gram ontpitte dadels
- 3 eieren
- 100 gram amandelmeel
- 50 gram havermout
- 1 ½ theelepel bakpoede
r
- Handje ongebrande
noten (zoals
walnoten/amandelen/pe
can/hazelnoten,
etc.)

- Zout

Bereiding
1. Verwarm je oven voor
op 175 graden.
2. Meng de bananen me
t de dadels in een
keukenmachine tot een
glad beslag. Dit
kan ook met een staafm
ixer.
3. Als je ook havermout ge
bruikt: ‘verpulver’
dan de havermout in je
keukenmachine
tot meel.
4. Klop in een andere
kom de eieren
luchtig op en voeg wat zou
t toe. Meng dit
met de bananenpuree.

5. Voeg het amandel- en
havermoutmeel
toe aan het beslag en roe
r het goed door.
6. Voeg hieraan ook het
bakpoeder toe en
meng tot een glad besla
g.
7. Roer tot slot de on
gebrande noten
erdoor.
8. Giet het mengsel in de
cakevorm en zet
in de oven. Bak het bana
nenbrood in 4550 minuten af.
9. Als de bovenkant van
de cake te donker
wordt, dek dit dan af me
t bakpapier.
10. Check of je bananenb
rood gaar is door
er een satéprikker in te
prikken. Is deze
schoon en droog als je ‘m
er uit haalt? Dan
is je brood klaar.
11. Laat de cake afkoelen
op een rooster.
Tip: snij het bananenb
rood in plakjes,
verpak ze per stuk in
huishoudfolie.
Vervolgens in een diepvr
ieszak en leg ze
dan in de vriezer. Zo kun
je iedere ochtend
een plakje meenemen na
ar je werk!
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MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte is wegens vakantie gesloten in de
volgende weken:
8 t/m 12 maart 2021
3 t/m 7 mei 2021
2 t/m 20 augustus 2021
In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355. U wordt verbonden met een
antwoordapparaat met keuzemenu van waaruit u zich kan laten doorverbinden.
Luister de gehele tekst af.
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u
bellen met de huisartsenpost in Hengelo via telefoonnummer 088-5551155.

OPROEP SNORFIETSCLUB
Beste Beuningers,
We kregen het idee dat er veel belangstelling is
voor een snorfietsclub in Beuningen. Wij geven
gehoor aan deze vraag! Dus ben jij in bezit van
een snorfiets (blauw kenteken). Dan is dit de
club waar je bij wilt horen.
We organiseren op diverse zondagen door het jaar tochten door het mooie
Twentse landschap. Eventueel wordt er 1x per jaar een weekend tour in Nederland
georganiseerd. Zoals afgelopen jaar op de Cauberg in Valkenburg met een aantal
actieve leden (zie foto).
Denk je nu zoiets van 'daar wil ik bij horen' stuur dan een E-mail naar:
snorfietsclubbeuningen@gmail.com en geef je op!

8

lutter zand
Heerlijk wandelgebied

met lekkere stop voor onderweg
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Truus Wijnen heeft diverse
wandelingen verzameld in
wandelboekjes. De moeite
waard.

Start bij het Wesselinkhoes of
Florilympha
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BEUNINGEN IN DE SNEEUW
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Gemaakt door: Emiel Timmerman

MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 7 maart 09:00 uur:
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Collectant:		
A. Sanderink
Jaargebed:		
Truus Grote Punt
Intenties:		
ouders Zanderink-Visschedijk

Eucharistieviering

Zaterdag 13 maart 19:30 uur: 		
Voorganger: 		
pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:		
C. Loman

Communieviering

Zondag 21 maart 09:00 uur:		
Gebedsviering
Collectant: 		
H. Kleisman
Jaargebd:		
Sientje Tijans, Lide Smellink
Intentie:			
ouders Schopman-Aveskamp, Frits Bult
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VASTENACTIE
Vanwege de Corona perikelen is het diaconaal beraad in het nieuwe jaar nog niet
bijeen geweest. Daarom is op dit moment helaas niet bekend wat de opbrengst
is van de Advent actie. Bij een volgende gelegenheid zullen wij u daar graag over
berichten. Op voorhand danken wij u voor uw bijdrage.
Op 17 februari is de veertigdagen tijd begonnen.Traditiegetrouw, maar vooral
gedreven door een innerlijke motivatie wordt er ook dit jaar een beroep gedaan
op een ieder om bij te dragen aan de vastenactie. Voor dit jaar is gekozen voor het
project “school voor kwetsbare groepen in Bangladesh.”
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen vaak van landbouw. Veel
oogsten gaan steeds vaker verloren. De armoede groeit en kwetst met name
kwetsbare groepen. Een beroepsopleiding kan uitkomst bieden.
Bangladesh bestaat voor een groot deel uit een delta van grote rivieren die
het smeltwater uit het Himalaya gebergte afvoeren. Door de gevolgen van de
klimaatverandering heeft het land te maken met langere periodes van droogte,
moessonregens en orkanen, met enorme overstromingen tot gevolg. Oogsten
gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft onder de armoedegrens.
Zij leven veelal alleen van de landbouw en hebben geen andere bron van
inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het is erg moeilijk voor hen om een
inkomen te verdienen. De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan
het hoofd van een huishouden staan, vaak weduwen en alleenstaande moeders,
mensen met een beperking en minderheden, in staat stellen een inkomen te
verdienen. Een inkomen waarmee zij hun familie kunnen onderhouden.
In het project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar keuze. Zij komen
met name uit gezinnen met een alleenstaande moeder en/of gezinsleden
hebben een handicap. Daarmee heeft het project een directe impact op bijna 600
mensen.Caritas Bangladesh biedt een beroepsaanleiding aan in losse modules,
aangepast aan de doelgroep. De deelnemers zijn beperkt in hun mogelijkheden
om te reizen. De opleiding komt daarom naar hen toe. Lessen worden op locatie
gegeven. Het project richt zich op het creëren van werkgelegenheid voor deze
groep. Bij dit blaadje is een vastenactiezakje bijgevoegd. Deze kunt u inleveren in
het kistje achter in de kerk.
Tom van Vilsteren, diaken.
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OPBRENGST INZAMELING VOEDSELBANK OOST-TWENTE
Het is al weer een aantal weken geleden dat wij onze actie in de kerken van
ons parochieverband Lumen Christi hebben afgerond. Het was duidelijk dat de
opbrengst m.b.t. het verzamelen van boodschappen achterbleef, in vergelijking
met voorgaande jaren.
Dit heeft duidelijk te maken met Corona, waardoor de kerken minder bezocht
werden. Wel werd er door meer parochianen geld overgemaakt op de voedselbank
rekening, om boodschappen voor te kopen. Ruim €1000,-De voedselbank Oost Twente heeft ook een oproep gedaan aan alle gezinnen en
ook via het vrouwennetwerk in Oldenzaal, om DE punten te doneren. Het werd
een groot succes en het resultaat van onze gehele DE actie was: 611.000 DE
punten en deze worden door Douwe Egberts omgezet in pakken koffie voor onze
cliënten. Wij zijn tevreden en kunnen onze cliënten hiervan laten profiteren.
Dank voor jullie steun.
Hans Oortman

CODE ROOD: PASTORES NIET DE WEG OP!
Op een heftige wijze is de winter ons land binnen gevallen met een grote hoeveelheid
sneeuw die naast de winterpret een grote overlast bezorgde voor het verkeer. Het
KNMI gaf de code rood uit voor deze uitzonderlijke weersomstandigheden en
benadrukte met klem niet de weg op te gaan, indien het niet hoogst noodzakelijk
is.
Op zondagmorgen 9 februari probeerden onze collega ’s de weg op te gaan om
toch de zondagsviering in onze parochie te verzorgen, hetgeen achteraf niet
verantwoord was. Het pastoraal team heeft dan ook besloten in het vervolg
bij code rood niet meer de weg op te gaan. In die situaties kan er altijd een
Eucharistieviering digitaal via Kerk-tv gevolgd worden vanuit de Nicolaaskerk te
Denekamp. Op de locaties waar geen pastor aanwezig kan zijn, en waar men de
viering toch door wil laten gaan, ligt er een modelviering gereed voor vieringen bij
afwezigheid van een pastor. Deze kan men zo uit de kast halen en gebruiken met
het boekje van de zondagsliturgie. Code rood geldt niet alleen bij extreem zware
sneeuwval, maar kan ook afgekondigd worden bij zware storm of dikke mist. Wij
hopen op begrip uwerzijds in het belang van de veiligheid van de pastores.
Pastoraal Team Lumen Christi
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PASTORPRAAT
In het kerkelijk jaar bevinden we ons midden in de veertigdagentijd, midden in
de woestijn; het beeld dat bij deze tijd past. Ook ons leven nu in coronatijd is te
vergelijken met een verblijf in de woestijn: een dorre, weinig vruchtbare periode
– althans op het eerste oog! – die vraagt om uithoudingsvermogen, zeker nu die
tijd duurt. En dan is het fijn dat je dit samen met andere mensen kunt doen, dat je
het met elkaar kunt uithouden en – hopelijk - volbrengen.
Daar moest ik enige weken geleden aan denken op een zaterdagavond tijdens
een viering in de kerk: deze kleine groep mensen die de kou in de nauwelijks
verwarmde kerk weerstaat, die mondkapjes op en af doet en de handen
menigmaal desinfecteert, die niet mag meezingen met de paar aanwezige – heel
moedige – koorleden en die na de viering niet gezellig een praatje met elkaar mag
maken. En toch, iedere week weer komen er groepjes mensen naar de kerken. En
ook al die mensen die wel graag zouden willen, maar nu om welke reden ook niet
naar de kerk kunnen komen en thuis via de media meevieren en al die koorleden
die zo graag waren gekomen om samen te zingen (uit een opiniepeiling is
gebleken dat gelovigen het samen zingen het meeste missen), ook zij dragen
eraan bij dat we het kunnen volhouden met elkaar. Op Goede Vrijdag zullen de
ons bekende woorden weer klinken: “het is volbracht”. Misschien mogen deze
woorden ons bemoedigen en ons het vertrouwen geven dat we op enig moment
zullen kunnen zeggen: het was een zware tijd, maar we hebben gedaan wat we
konden en moesten doen, en we hebben het samen gedaan. We hebben het met
elkaar uitgehouden en dat heeft onze band voor altijd versterkt en verdiept. Dat
we zullen zeggen: het was een zware tijd, maar het heeft ons ook veel goeds en
moois gebracht. Mogen we zo in vertrouwen samen op weg gaan naar Pasen en
op weg naar een tijd waarin we weer vrij (er) kunnen leven.
José van den Bosch PW.
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LEVENDE STENEN
Een Paasproject, geïnitieerd door de protestantse kerk in Denekamp, waar we
als parochie Lumen Christi graag bij aansluiten. De lockdown en het gebrek aan
perspectief raken ons allemaal. We missen zo veel en we missen elkaar. De
onzekerheid is groot. Dat is lastig en vermoeiend, frustrerend en slopend, en voor
veel mensen zelfs keihard.
Hoe hou je dat vol?
Stenen gooien helpt niet. Dat hebben we gemerkt. Schreeuwen en demonstreren
ook niet. Maar wat dan wel? Moet je dan alles maar opkroppen: ‘niet klagen maar
dragen, en bidden om kracht’? Je klacht uiten, stoom afblazen, dat is nodig om
geestelijk gezond te blijven. Een ritueel kan daarbij helpen.
Een ritueel voor thuis, op weg naar Pasen
-Zoek een steen die in je hand past; -Geef deze in de vastentijd (40 dagen vanaf
Aswoensdag (17-02)) op weg naar Pasen een plek in je huis en zet er een
waxinelichtje bij; -Neem elke dag die steen even in je hand, en wees een tijdje stil,
als een soort van gebed. Brand er een kaarsje bij; -Zie deze periode als ‘een weg
naar binnen’ en vraag je af welke stenen er op mijn weg, op mijn hart liggen. Dit
is een periode van stilstaan bij wat pijn doet en wat moeilijk is, bij waar ik in mijn
leven op dit moment mee worstel. Bij het lijden in de wereld;
-Schrijf in de loop van deze periode met speciale stift op de steen wat er op jouw
hart drukt, wat er in je omgaat. -Breng deze steen op enig moment in de Goede
Week (week van 29 maart) naar de kerk in je eigen geloofsgemeenschap; leg
de steen bij het kruis met de paarse doek op of bij het priesterkoor. Op Goede
Vrijdag bidden we in de viering voor alle pijn, zorgen, verdriet, moeilijkheden waar
de woorden die op de stenen geschreven zijn, uiting aan geven. Met Pasen is
het paarse doek vervangen door een wit doek………….het Licht heeft het donker
verdreven…………dat dit Licht de stenen op onze weg zal doen wegrollen en ook
ons hart mag verlichten. Wij wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest.
Pastoraal team parochie Lumen Christi
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‘OP EEN MOOIE LENTEDAG’
Op zaterdag 21 maart organiseert het Huis van Spiritualiteit een lentewandeling.
Deze keer zal de wandeling plaatsvinden in de omgeving van het Beneden
Dinkeldal in de omgeving van Lattrop. We starten op de parkeerplaats aan de
Spiekweg in Lattrop, nabij de ingang van het Beneden Dinkeldal. Als u van de
Ottershagenweg de Spiekweg inrijdt, is het alleen maar rechtdoor… U rijdt er dan
tegen aan.
We zullen de frisgroene weiden en uitlopende bomen en planten bekijken, alsook
enkele watervogels spotten! Het thema deze keer is ‘op een mooie lentedag’….
Hoe ontwaakt de Schepping, na de winter? Wilt u daarbij zijn?
Dat is een goed idee!
We starten om 9.00 uur.
Er wordt gelopen in tweetallen. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot
12.
Opgave is daarom verplicht bij het secretariaat van Lumen Christi in Denekamp.
U zich aanmelden tot 18 maart, maar vol = vol. Om u aan te melden kunt u een
mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl t.a.v. Renilde Heinink of bellen
naar 0541-353551 (maandag t/m vrijdag: 09.30 – 12.00 uur). De kosten voor de
deelname zijn € 5,00 per persoon. Er is dit keer geen gezamenlijke maaltijd.
De wandeling wordt geleid door Ton Leeuwenkuijl en Karel Tijhuis

LOCATIENIEUWS
Actie Kerkbalans 2021
Afgelopen weken is de actie Kerkbalans gehouden. Veel retour enveloppen
zijn terug, echter niet alle.
I.v.m. corona worden, zoals u hebt gelezen, de retour enveloppen niet bij u
opgehaald, maar deze kunt u inleveren bij de vrijwilligsters vermeld in de
brief of in de brievenbus van de kerk. Graag zouden we alle retourenveloppen
zo spoedig mogelijk ontvangen, zodat we de administratie hiervan kunnen
verwerken.
Juist in deze tijd van corona, waarin we de collectes moeten missen en kerktv
mogelijk is gemaakt voor iedereen, is een financiële bijdrage zeer welkom.
Wij willen alle parochianen bedanken die aan de actie hebben deelgenomen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen met actie kerkbalans.
NLDoet
We doen weer mee met NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland.
De NLDoet dag/weekend is dit jaar niet in maart, maar in het weekend van
28/29 mei.
Twee klussen dit jaar!
We gaan wederom de kerk opruimen en schoonmaken en daarnaast zal de
blokhut van de kerkhofploeg geschilderd worden.
Ter zijner tijd krijgt u meer informatie over deze jaarlijkse vrijwilligersactie. 17

DANK JE WEL!!!
Graag willen we langs deze weg Bennie Koehorst heel hartelijk bedanken voor
tientallen jaren rondbrengen van het parochieblaadje.
Een plichtsgetrouwe parochiaan, die elke drie weken door weer en wind zijn ronde
fietste, om vele parochianen te voorzien van het parochieblad.
Bennie, ontzettend bedankt!

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
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568
jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Wim Hobbelink | tel: 0541-352533
whobbelink@hetnet.nl
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W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L

Kloppendijk 32 • Denekamp

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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