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-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Als uitvaartbegeleidster of
spreekster sta ik u graag bij
zodra een leven herinnering
geworden is.
Oude Dijk 57, Beuningen | (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl | info@uwspreeksterangeline.nl

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 20 mei uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 20 mei
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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Vormsel
Eerste heilige communie
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12
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Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
WANDELROUTES DOOR TWENTE
Nieuw in ´t Klokhoes: wandelroutes door ons mooie landschap!
Ter promotie van de Herfstwandeling gaan we elke drie weken, in elke editie van
't Klokhoes een mooie wandelroute promoten. Deze routes, langs de mooiste
plekjes van Twente, zijn gratis te vinden door het scannen van de QR code. Dit
kan eenvoudig door met de camera van je telefoon te scannen. Afhankelijk van
je merk telefoon zal deze automatisch de code herkennen en de link laten zien.
Mocht je camera dit niet doen, download dan een gratis QR code scanner in de
Apple AppStore of de Google Play Store door de zoeken naar 'QR code scanner'.
We trappen af met een mooie wandeling van 10 kilometer door het mooie,
heuvelachtige landschap tussen De Lutte en Oldenzaal. Deze route is uitgezet
door voormalig burgermeester van gemeente Losser, meneer Michael Sijbom.
We wensen iedereen veel wandelplezier!

Route met magazine!

Route om te printen!
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80 EURO VOOR ENERGIEBESPARING
Een feestelijk moment voor de wethouders Duurzaamheid van Dinkelland,
Losser, Oldenzaal en Tubbergen: zij ontvingen de eerste Bon van Noordoost
Twente. Een bon waarmee de gemeenten huiseigenaren een financieel
steuntje in de rug bieden om energiebesparende maatregelen te nemen.
Voor half juni valt bij alle huiseigenaren in de vier Noordoost Twentse
gemeenten deze bon met een waarde van € 80 in de brievenbus. Met de bon
kunnen huiseigenaren energiebesparende producten kopen zoals ledlampen,
radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende douchekop. De bon kan
besteed via een online Bespaarshop of bij de bouwmarkten in de vier gemeenten.
Huiseigenaren die de energiebesparing wat grootser willen aanpakken kunnen
de bon ook gebruiken voor een uitgebreid professioneel advies-op-maat voor het
verduurzamen van hun woning.
‘Natuurlijk hebben wij stilgestaan bij de beperkingen die er op dit moment zijn,
waardoor winkelen wat lastiger is’ geeft wethouder Evelien Zinkweg van Oldenzaal
aan. ‘Maar we wilden de huiseigenaren toch zo snel mogelijk laten profiteren.
We vinden het geweldig dat alle bouwmarkten in onze gemeenten deelnemen
en we weten dat zij er alles aan doen om iedereen veilig te ontvangen en te
adviseren over de energiebesparende producten’. Om drukte bij bouwmarkten te
voorkomen, worden de bonnen verdeeld over 5 weken verspreid in de gemeenten.
Energie én geld besparen
Door de gratis producten in gebruik te nemen besparen woningeigenaren energie
en dus ook geld. De bon moet in één keer worden gebruikt. ‘Direct inwisselen
mag natuurlijk, maar de ontvangers kunnen ook de tijd nemen om te bedenken
hoe zij de bon willen besteden. De bon is namelijk tot het einde van dit jaar geldig’
vertelt wethouder Ben Blokhuis van Dinkelland.
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Energie van Noordoost Twente
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen werken samen aan de
energietransitie onder de naam Energie van Noordoost Twente. De energietransitie
staat voor de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en
aardgas naar energie uit duurzame bronnen, bijvoorbeeld zon en wind. ‘Energie
die we niet gebruiken, hoeft ook niet gemaakt te worden. Daarom besteden
we veel aandacht aan energiebesparing.’ legt Ursula Bekhuis van de gemeente
Tubbergen uit. ‘Minder energie gebruiken betekent minder CO2 uitstoot. Dat is
belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan.’
Energie van Noordoost Twente heeft voor de bon een subsidie (Regeling Reductie
Energiegebruik) voor energiebesparing aangevraagd en gekregen. Deze subsidie
gaat nu via de bon naar alle huiseigenaren in de vier gemeenten. Een vergelijkbare
actie voor huurders volgt later dit jaar.
‘Energiebesparing is belangrijk voor onze toekomst. Met deze bon willen we alle
inwoners stimuleren om er ook in eigen huis mee aan de slag te gaan.’ voegt
de Losserse wethouder Jaimi van Essen toe. ‘We hopen dan ook dat iedereen
meedoet!’
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Watermolen
Waterkracht
Bij de stuw waar de Dinkel en de
Bijdinkel elkaar treffen, is een waterval. Door op die plek een zogenoemde vijzelturbine te plaatsen
die in beweging wordt gezet door
het snelstromende water, levert
dat duurzame stroom op.
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In Beuningen?
In 1966 werd de Stichting Edwina van
Heek eigenaar van het 450 ha grote
landgoed Singraven. Het statige Singraven staat nog steeds prominent in
een scherpe bocht van de meanderende Dinkel.
Je weet natuurlijk wel dat achter het
Huis Singraven Beuningen al begint?
6

bouw
Eindeloos wandelen

Aan de achterkant van de Watermolen Singraven is
een bruggetje met een bijzonder uitzicht. En kun je
door het poortje over het koepad wandelen voorbij
het ronde huisje.
[Schiphorstdijk 4, Denekamp]

Er wordt weer gebouwd in Beuningen
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1. dankzij Aannemersbedrijf Niehof en daar
is iedereen erg blij mee.

Wandelen
t
n
u
p
e
t
de
Hazenhof
s
g
o
o
H

Overnachten in
Het sprookjesachtige monumentale ronde huisje is in de
jaren ‘30 gebouwd en werd
door de laatste kasteelheer
gebruikt als badhuis. Vanaf
de jaren ‘80 diende het als
jachthut. En nu, na een jaar
flink verbouwen, is er een
gaaf gastenverblijf van gemaakt. Geschikt voor maximaal 4 personen.

Bouwplaats
2. 12 woningen worden er
uiteindelijk gebouwd op
Lomanskamp 2. Degenen
die dichtbij wonen zien de
dagelijkse vooruitgang.
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Mooi uitzicht
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3. Er wordt flink doorgewerkt.
Bijgaand een aantal foto’s.
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Koeien en mee
r
Skyline
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Stuur je mooie foto’s in!
1. dankzij Aannemersbedrijf Niehof en

WENDY´S WEETJES
IN DE RIJ VOOR EEN EI
Sinds lange tijd hebben we samen een dagje vrij. Echt samen dus even zonder
kids. Lekker rustig. Dus wat doen we dan? We gaan winkelen! En natuurlijk lekker
lunchen op een terras want ook dat kan en mag eindelijk weer. We gaan niet zo
ver hoor want we hebben geen zin om een heel eind te rijden. We kiezen voor
Zwolle, een leuke stad en mooi dichtbij.
Onderweg komt het al met bakken uit de lucht, lekker dan denk ik… Hopelijk zijn
er overdekte en verwarmde terrassen.
Ondanks het slechte weer is het nog best druk in de stad. En ja hoor bij iedere
winkel waar wij eigenlijk naar binnen willen staan lange rijen te wachten. Dat
begrijpen wij niet. Die mensen die achteraan de rij aansluiten en dan een half uur
gaan wachten. Zo jammer van de tijd. Dat doe je toch niet. Dus wij gaan alleen
de winkels binnen waar je niet of bijna niet hoeft te wachten. Zo is winkelen toch
een stuk minder leuk. Daar hadden we eerlijk gezegd ook helemaal geen rekening
mee gehouden. Meneer! Hallo! Wilt u wel even een winkelmandje meenemen?
Dat is verplicht. Meneer u moet wel een mondkapje dragen hoor! Ja sorry die
meneer van mij denkt dat hij de enige is die dat niet hoeft, stapt overal zo naar
binnen en vind het allemaal maar onzin.
Dan vinden we het tijd voor een lekkere lunch op het terras. We lopen langs een
overdekt én verwarmd terras. Hier gaan we zitten! We willen plaatsnemen aan
een tafeltje horen we achter ons; ho ho willen jullie wel even aansluiten in de rij
daar? En het terras gaat om 12.00 uur open, het is nu 11.50 uur dus nog even
geduld.
Rij? Welke rij? Oeps! Die hadden we helemaal niet gezien. Compleet tegen onze
principes in natuurlijk sluiten we toch maar aan in de rij. In de rij voor een ei… Na
10 minuten wachten gaat het terras open en mag iedereen een tafeltje uitzoeken.
En wij hebben geluk! Ook voor ons is er nog een plek vrij! Twee cappuccino, een
broodje carpaccio en een uitsmijter. Wat genieten! Het waren die 10 minuutjes
wachten in de rij meer dan waard!
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EEN HEMELSE DAG
Ondanks de coronamaatregelen heeft de Hemelse dag in Beuningen plaats
gevonden en het was een groot succes. De activiteiten zijn georganiseerd door
de 'Werkgroep Hemelse dag' in samenwerking met diverse partijen.
- Streekpakketten werden langs gebracht bij 80+-ers (10 tot en met 14 mei)
7 echtparen van 80+ en 29 mensen die 80+ waren zijn bezocht door 5
bestuursleden van ZijAktief (vrouwenorganisatie) en 1 vrijwilliger. De ouderen
waren erg content door het gebaar maar bovenal erg gelukkig met het bezoekje.
De streekpakketten bevatten allerlei gezonde fruitproducten betrokken van een
boerderijwinkel uit de buurt.
- Pakketten konden coronaproof worden opgehaald door jongeren uit Beuningen
tussen de 17-25 jaar op donderdag 12 mei
De pakketten zijn zelfstandig door het bestuur van de Katholieke Plattelands
Jongeren (KPJ) samengesteld. En door iets minder dan 50 jongeren is er dan ook
gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid. De pakketjes bestonden uit drinken
met kaas, worst, chips; een soort van 'overlevingspakket'. Men vond het vooral erg
leuk om elkaar weer op 1,5 meter afstand te ontmoeten. Er was een tijdschema
opgesteld waar op achternaam het pakket kon worden opgehaald.
- Op donderdag 13 mei vond er geen feest plaats op het kerkplein. Deze
activiteit was gezien de coronamaatregelen niet mogelijk. Er waren wel een
tweetal wandelroutes van 5 en 10 km uitgezet en een fietsroute van 25 km in
samenwerking met Restaurant het Sterrebos. Voor een kleine bijdrage kon men
genieten van koffie met appelgebak en slagroom bij de start. En na afloop was er
soep. Een aantal vrijwilligers hebben de routes bedacht, nagekeken en uitgezet.
Iets meer dan 50 personen hebben van de routes gebruik gemaakt.
- Er werd de mogelijkheid geboden om mee te wandelen met wandelgids Erna.
- Er werd de mogelijkheid geboden om mee te fietsen met een fietsgids Astrid.
We hebben enkel-en-alleen via Facebook en via Dinkelland Visie reclame
gemaakt om een grote toeloop voor de wandelroutes te voorkomen. Dit is gelukt.
Natuurlijk hadden we liever gezien dat er veel meer mensen zouden meedoen
maar het was niet anders. Veel mensen waren al op pad vanwege Hemelvaart en
natuurlijk dankzij het mooie weer kunnen we concluderen dat het een geslaagde
week was die mede mogelijk gemaakt is door de bijdrage van de Postcode Loterij
Buurtfonds, het Twents Noaberfonds en Kern met Pit.
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 30 mei 11:00 uur:
Eucharistieviering /
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Eerste Heilige Communie
Collectant:		
H. Rolink
Intenties:		
Harry Booijink vd kerkhof, Jan Kuipers vd kerkhofploeg
Zaterdag 5 juni 19:30 uur:
Communieviering
Voorganger:		
pastor I. Schraven
Collectant:		
G. Smellink
Jaargebed:		
Anja Rikkink-Oude Egbrink
Intenties:		
ouders Schopman-Aveskamp, ouders
			
Steunebrink-van der Ham, ouders Sanderink-Golbach,
			
Hennie en Alfons Steunebrink, Harry Booijink
Zondag 13 juni 09:00 uur:		
Gebedsdienst
Collectant:		
A. Sanderink
Intenties:		
Jan en Marietje Zandeirnk-Schopman, Harry Booijink,
			Marie Kamphuis-Engelbertink
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PASTORPRAAT
De Paastijd is voorbij. Pinksteren ligt achter ons. We kunnen en mogen ons met
de steun van de Heilige Geest voorbereiden op de komende zomerperiode. Daarin
staat verlangen naar meer vrijheden boven aan menig lijstje, in de huidige Corona
pandemie. Gewenste vrijheden hebben te maken met een gevoel van geluk dat
ieder mens wil ervaren.
Het is heel menselijk in ons leven op zoek te gaan naar geluk en blijdschap. Maar
beiden kunnen we niet direct nastreven. Als we proberen geluk te pakken en vast
te houden, stroomt het als zand tussen onze vingers door. Geluk en menselijk
leven zijn niet vast te houden. Zoals water stroomt, gaat ons leven altijd verder.
Soms wordt het water tegen gehouden of stroomt het door donkere dalen, soms
wordt het een waterval.
We delen in meerderheid het gevoel dat we klaar zijn met de Corona crisis. Het
gevoel er klaar mee te zijn, er genoeg van hebben, kan ons met medemensen
verbinden. Het kan een gevoel van geluk geven dat wij de gedachte van het
einde van de pandemie mogen koesteren. Er schuilt ook geluk in blijdschap
die wij met anderen mogen delen in inspanningen, om samen deze voor velen
moeilijke periode tot een goed einde te brengen. Geluk heeft alles te maken met
de keuze om met hart en ziel deel te nemen aan alles wat het leven brengt en dat
te aanvaarden.
Het betekent dat we onze ogen niet voor pijnlijke ervaringen moeten en mogen
sluiten. Want die zijn er geweest en doen zich nog altijd voor. Tegen al onze
ervaringen, positief en minder positief, mogen we zeggen: Ja, zo was het. Dit
is ons overkomen. Wij mogen unieke mensen zijn omdat God ons gewild heeft,
daarom bestaan wij, hier en nu.
Naastenliefde en medemenselijkheid, oog hebben voor die ander, dat is ons
innerlijke licht. Innerlijk Licht hebben wij meegekregen om het voor anderen te
laten schijnen. Het mag onze inzet zijn, medemensen te stimuleren hun licht te
laten schijnen.
De evangelist Matheus geeft ons in hoofdstuk 5 een stimulans om het innerlijke
licht voor ons zelf en anderen te zijn.
“Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven, als ze
boven op een berg ligt. En je steekt een lamp niet aan om ze onder de korenmaat
te zetten, maar je zet ze op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat
zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie
Vader in de Hemel eren”.
Het kan ons helpen, om naast praktische maatregelen als vaccinatie en
beperkingen in menselijke contacten, uit de pandemie te geraken. Dat het zo mag
zijn.
Tom van Vilsteren
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LOCATIENIEUWS
NL Doet dag gewijzigd
In het vorige parochieblad hebben we aangegeven dat de NL Doet dag op
28/29 mei zou zijn. Echter, op vrijdag 28 mei is de vormselviering en op zondag
30 mei de eerste communie.
Hierdoor kan de kerkschoonmaak op vrijdag 28 mei niet doorgaan, maar wordt
verplaatst naar vrijdag 11 juni om 9.00 uur.
Ook het schilderen van het onderkomen van de kerkhofploeg zal op deze dag
plaatsvinden. We hopen dat velen een handje komen helpen, want vele handen
maken licht werk. Graag tot dan.
Verruiming aantal zitplaatsen
Onlangs heeft het aartsbisdom een kleine verruiming aangekondigd van het
aantal kerkgangers dat toegelaten kan worden bij vieringen.
De basis blijft 30 personen, maar men mag deze 30 personen aanvullen tot
maximaal 10 procent van het aantal zitplaatsen, mits de regel van 1,5 meter
afstand wordt gehanteerd.
Voor Beuningen geldt dat we nu ongeveer 40/45 personen mogen toelaten.
Zitplaatsen bij Vormsel en 1ste Communie
Voor de vormselviering op vrijdag 28 mei en de 1e H. Communie viering
betekent dit dat de kinderen hun broertjes en zusjes ook mee kunnen nemen.
In Beuningen doen 11 kinderen hun Vormsel en zal het maximum aantal
aanwezigen al gehaald worden met ouders en broertjes en zusjes.
Er is dus dan geen plaats meer voor andere belangstellenden.
Vier kinderen doen de 1ste H. Communie op zondag 30 mei. Naast ouders,
broertjes en zusjes zijn hiervoor ook de opa’s en oma’s uitgenodigd.
Misschien is er plek voor nog een aantal belangstellenden, dit weten we echter
pas vlak van te voren.
Houdt het inschrijfformulier op het mededelingenbord (in het portaal) in de
gaten. We moeten namelijk wel de coronamaatregelen in acht nemen.
U kunt natuurlijk altijd de vieringen volgen via Kerk TV/radio.
De link voor het volgen van de vieringen is:
https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/
De locatieraad
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OPLEIDINGEN AARTSBISDOM
Het aartsbisdom start in september weer met opleidingen voor hen die willen
gaan werken in de kerk als priester, diaken, catecheet of als diaconaal assistent.
Priesteropleiding:
Naast de full-timeopleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep
priester willen worden een weekendopleiding.
Diakenopleiding:
De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot
dienstbaarheid. Hij stelt krachtens de wijding op een bijzondere wijze het
dienstwerk van Christus tegenwoordig. De opleiding is tot onbezoldigd permanent
diaken.
Opleiding tot catecheet:
De opleiding is er op gericht om geschoolde vrijwilligers te krijgen, die zich met
geloof en deskundigheid in de parochie willen inzetten voor het geloofsonderricht.
Opleiding tot diaconaal assistent:
Een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief
is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistent werkt vanuit de
liefde voor de naaste, ons door Christus voorgeleefd.
Voor al deze opleidingen kunt u inlichtingen verkrijgen bij pastoor Theo H.P.
Munsterhuis tel. no.06-53163563
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BEZOEKERSGROEPEN
Lumen Christi werkt met bezoekersgroepen op diverse locaties. Voor het
verstrekken van gegevens over bezochte of te bezoeken parochianen aan
pastores of leden van bezoekersgroepen geldt de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG zegt daarover het volgende:
Persoonsgegevens mogen verstrekt worden wanneer deze echt nodig zijn om
een doel te bereiken en het niet anders kan. Er moet minimaal één goede reden,
of grondslag zijn. De AVG kent 6 grondslagen:
• Toestemming van de persoon om wie het gaat.
• Noodzakelijkheid tot verwerking van gegevens om een overeenkomst uit te
voeren.
• Noodzakelijkheid tot verwerking van gegevens vanwege wettelijke
verplichting.
• Noodzakelijkheid tot verwerking van gegevens ter bescherming van vitale
belangen.
• Noodzakelijkheid tot verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een
taak van algemeen belang of openbaar gezag.
• Noodzakelijkheid tot verwerking van gegevens om een gerechtvaardigd
belang te behartigen.
Bovenstaande regels gelden voor bezoekersgroepen voor standaard
persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer, adres en emailadres, waarbij
met name de eerste grondslag van belang is.
Bijzondere gegevens verstrekken over iemands gezondheid of sociale situatie,
schriftelijk of per email, is binnen bezoekersgroepen feitelijk verboden.
Samenvattend betekent dit het volgende voor bezoekersgroepen.
De standaard persoonsgegevens van een parochiaan mogen alleen op een lijst
worden gezet na instemming van betrokkene.
Er mogen geen lijsten met bijzondere gegevens van bezochte/te bezoeken
parochianen worden gemaakt.
Het doorgeven van standaard persoonsgegevens van een parochiaan door
bezoekersgroepen aan een pastor mag alleen plaatsvinden na toestemming van
betrokkene.
Eventueel circulerende lijsten met persoonsgegevens en/of bijzondere gegevens
van bezochte/te bezoeken parochianen dienen te worden verwijderd.
Team pastores
Parochie Lumen Christi
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ACTIE VOEDSELBANK OOST TWENTE - JUNI 2021
Juist in de Coronatijd is het van belang dat de voedselbank zich sterk maakt
om een groep medemensen onder ons te ondersteunen, die mede door Corona,
in financiële nood gekomen zijn. De voedselbank Oost Twente, met ca. 110
vrijwilligers, is het gehele jaar door druk bezig met het verwerven van voedsel
en dit aan deze groep medemensen, ca. 160 gezinnen, in een wekelijkse
boodschappenmand met gezond voedsel beschikbaar te stellen.
In 2020 is gebleken dat er behoefte bestaat om een bedrag te kunnen storten
(donatie), in plaats van de parochianen boodschappen te laten kopen en deze
dan in de Kerk af te geven in de daarvoor geplaatste kratten. Met het doneren
is in 2020 een begin gemaakt en dit werd een succes en daarom stellen wij nu
weer voor aan alle parochianen in de Lumen Christi parochies, om een bijdrage
te leveren door een bedrag over te maken aan de Voedselbank Oost Twente
rekening nummer:
NL83 RABO 0311 222 382 met de vermelding "Actie: Lumen Christi".
Natuurlijk blijft het mogelijk om boodschappen af te geven achter in de Kerk in
daarvoor geplaatste kratten. Deze worden dan door de voedselbank afgehaald.
De inzamelingsactie wordt gehouden: in het weekend van 12 en 13 juni 2021
In onze parochiekerk, Beuningerstraat.
Dat de voedselbank heeft besloten om prioriteit te geven aan het inzamelen van
geld komt mede omdat het Kerkbezoek door Corona sterk is terug gelopen.
Ook kan de voedselbank dan, met de binnengekomen gelden, het juiste en gezond
voedsel kopen, dat voldoet aan de behoefte van al onze cliënten. (Voorbeeld:
meer groente en fruit)
In 2020 hebben wij ook een inzameling van DE koffiepunten opgestart en dit werd
een groot succes. Wij willen deze aktie graag in december 2021 herhalen.
Alle parochianen kunnen nu al de punten bewaren en worden later dit jaar
geinformeerd wanneer deze punten kunnen worden ingeleverd!
Onze vrijwilligers zijn ieder jaar weer opnieuw dankbaar voor uw steun en blij dat
zij onze cliënten (160 gezinnen) in nood, weer voldoende steun (voedsel) kunnen
geven. Zij, samen met voedselverwervingsteam van de voedselbank OostTwente
rekenen op uw steun.
Indien u een vraag heeft dan kunt mij bereiken onder telefoonnummer:
06-14037486
Hans Oortman
Coördinator voedselbank van de Locatie Beuningen
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DOPEN
In de reguliere viering van zondag 27 juni, wordt Hein Broenink, zoontje van Ilona
en Martijn, broertje van Dieke en Ties, opgenomen in deze geloofsgemeenschap
doormiddel van het sacrament van het doopsel.
Graag zouden wij inventariseren welke kinderen er gedoopt willen worden in onze
parochie zodat wij data kunnen aanvragen voor na de zomervakantie.
Dus mocht u uw zoon/dochter willen laten dopen, mag u dit mailen naar
oudenijeweme1@hotmail.com of bellen met 0651095585.
Namens de doopwerkgroep,
Lisa Oude Nijeweme

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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