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Angeline
KIENHUIS

www.maku.nl

-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
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 24 september uw stuk
naar onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 23 september
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

September
15		
			
19
25		
25 - 26		
-

20.00 uur Ledenavond ZijActief Beuningen café-		
restaurant 't Sterrebos
Landleven fietstocht
Oud papier
Dorpsfeest - Buitengewoon Beuningen

Oktober
10		
13		

Herfstwandeling Beuningen
Bijeenkomst actieve ontmoeting en vrijwilligers

-

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR: DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

LANDLEVEN FIETSTOCHT
De jaarlijkse landleven fietstocht van de Tourist info wordt dit jaar gehouden
vanuit Beuningen op zondag 19 september. Een afwisselende fietstocht van ca.
30 km door het buitengebied van Beuningen & De Lutte. De route gaat onder
andere over het Singraven, door het Lutterzand, langs het kanaal en het klooster
in Noord-Deurningen dat is omgeven door het fraaie en ongerepte landschap van
Denekamp.
Onderweg zijn er diverse stops bij verschillende bedrijven zo brengen de
deelnemers een bezoek aan een kwekerij, kunnen ze een tuin bezichtigen en zijn
er stops voor koffie met lekkers, een ijsje, hapjes van Worst en Meer, een stop bij
zorgboerderij Sleiderink voor een proeverij van zuivelproducten en als afsluiting
een warm hapje bij ’t Sterrebos.
Starten kan tussen 10.00-12.00 uur vanaf de Tourist info Beuningen gevestigd in
restaurant ’t Sterrebos. De deelname bedraagt € 17,50 p.p. U dient zich van tevoren
op te geven via het aanmeldingsformulier op de homepage van visitdeluttelosser.
nl (er zijn verschillende tijdsblokken om te starten) of via de Tourist info tel: 0541551160. Er is een maximum aantal deelnemers van 250. Voor meer informatie:
www.visitdeluttelosser.nl
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WANDELING - 8.5KM
Nieuw in ´t Klokhoes: wandelroutes door ons mooie landschap! Op 10 oktober
vieren we het 5-jarig bestaan van de Herfstwandeling Beuningen. 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'.
Dit keer start de van 8,5 km wandeling bij de RK kerk in Reutum. Dat een
wandeling niet altijd lang hoeft te zijn of alleen maar over onverharde paden
hoeft te gaan om te genieten bewijst deze route. Je gaat wandelen over kleine
plattelandsweggetjes die worden afgewisseld met verrassende struinpaden door
natuurgebied.
https://bit.ly/3teWtRG
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HERFSTWANDELING BEUNINGEN
Herfstwandeling Beuningen ‘De kracht van de
natuur’
Zondag 10 oktober 2021 tussen 9.00 en 12.00 uur
De 5de editie van de Herfstwandeling in Beuningen
gaat door.
We gaan we ervanuit dat jij je houdt aan de RIVM
maatregelen.
Afstanden: 5 of 10 of 15 km
Start: 9-12.00 uur
Locatie: Kerk Beuningen
Kosten: € 5,- inclusief koffie☕️ , thee of ranja en een
wandelboekje.
Voor kinderen tot 12 jaar gratis deelname en
kleinigheidje.
Het thema in 2021 is ‘De kracht van de natuur’.
Natuurlijk wordt de wandelaar weer verrast met
diverse uitkijkjes en gaat de wandeling langs de
mooiste plekjes in en rondom Beuningen.
P.s. Honden mogen aangelijnd meewandelen.
Bij klachten blijf je thuis. Gepast betalen in deze
coronatijd is een must. Iedereen die meewandelt
doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

WENDY'S WEETJES

5

ACTIEVE ONTMOETING EN VRIJWILLIGERS
Wat fijn!
We kunnen, mogen en gaan weer beginnen met het gezellige samenzijn.
En wel op elke 2E WOENSDAG OCHTEND van de maand.
Na een lange tijd niet meer bij elkaar te zijn geweest, vinden we het erg fijn dat
het weer mogelijk is.
Wij en de vele enthousiaste vrijwilligers hebben wel
een aantal activiteiten op stapel, maar daarnaast
zijn wij ook erg nieuwsgierig naar jullie behoefte en
ideeën.
De eerste actieve ontmoeting zal zijn op woensdag
13 OKTOBER om 10uur in het parochiecentrum.
We gaan dan een pompoen versieren.
Neem gerust uw buurman of buurvrouw mee. Hoe
meer zielen..
Mocht u geen vervoer hebben, of heeft u nog
vragen, bel dan 06 10463566.
Tot dan!

BUITEN GEWOON BEUNINGEN
Liebe Beuningers
Hebben jullie ook al zo’n zin in het laatste weekend van september? Wij wel!
We zitten volop in de voorbereiding op het dorpsfeest, en hopen nog altijd
dat we een zo goed als volledige editie kunnen organiseren. Helaas weten we
nog steeds niet zeker of alles door mag gaan, maar wij hebben er vertrouwen
in dat we 25 en 26 september een mooi feest kunnen maken met zijn allen!
Wegens het grote succes in 2019 is de barbecue dit jaar niet alleen voor de
ondernemers, maar voor iedereen die langs wil komen! De kosten hiervoor
bedragen €15 per persoon. Aanmelden voor de barbecue kan via de qr code of
de volgende link: https://bit.ly/3jL0gDb

6

7

BEUNINGEN AARDGASVRIJ, WAT STAAT ER TE GEBEUREN?
Wellicht heeft u het al gehoord of gelezen, voor Beuningen wordt een plan
geschreven om op termijn van het aardgas af te kunnen. Aardgasvrij worden
is een behoorlijke opgave, want in Beuningen staan veel verschillende soorten
woningen, in de kern en ook in het buitengebied. Daarom wordt samengewerkt
met een klankbordgroep van een aantal inwoners van Beuningen. Het
ingenieursbureau Tauw helpt daarbij, zij onderzoeken welke mogelijkheden er
voor het dorp bestaan.
Een klip en klare oplossing is er (nog) niet. Voor elke woning is de overstap
maatwerk. We kunnen ons goed voorstellen dat dit veel vragen oproept. We
informeren u graag via dit dorpsblad. Ook vindt u meer informatie op www.
energievannoordoosttwente.nl/wup/beuningen. in het najaar volgt een
informatieavond waar u van harte welkom bent. Als de datum bekend is, hoort u
deze van ons.
Oproep: praat mee, stap in de klankbordgroep
Voor het wijkuitvoeringsplan om aardgasvrij te worden is een klankbordgroep
gestart in Beuningen. Momenteel bestaat die groep uit met name inwoners van
de dorpskern. Inwoners vanuit het buitengebied van Beuningen horen we ook
graag. Wat zijn uw vragen, hoe kijkt u naar deze overstap? Laat het ons weten en
praat mee in de klankbordgroep. U kunt u voor deze groep aanmelden bij Simone
Huntink, projectleider namens de gemeente Losser: s.huntink@losser.nl.

ENERGIEKRANT VOOR HEEL NOORDOOST TWENTE
Eind augustus viel in heel Noordoost Twente de ‘Energiekrant’ op de deurmat.
Een krant boordevol informatie over de energietransitie, nieuwe energievormen
en de betekenis hiervan voor onze inwoners. De krant wordt samen met de huisaan-huisbladen verspreid in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en
Tubbergen.
Energietransitie
De overgang naar groene energie en zuiniger energieverbruik wordt energietransitie
genoemd. Het gaat om grote veranderingen in een langlopend traject. Iedereen
heeft een rol in de energietransitie: het Rijk, provincies, gemeenten, bedrijven en
alle inwoners van ons land. De vraag is niet meer óf we energie gaan besparen en
‘groen’ gaan opwekken, maar hoe en wanneer. We zien steeds meer zonnepanelen
op de daken van huizen. We kunnen allemaal ledlampen gebruiken of iets korter
douchen. Over de inzet van windmolens en zonnevelden voor het opwekken van
duurzame energie zijn de meningen verdeeld. Hoe we met al onze huizen en
bedrijven van het aardgas af gaan is ook nog niet duidelijk. En wat kunt u als
inwoner zelf doen? U leest er alles over in de Energiekrant, ook online te vinden
op www.energievannoordoosttwente.nl/nieuws/energiekrant.
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ZIJACTIEF BEUNINGEN
ZijActief Beuningen doet ook mee aan "Spaar je club gezond" van PLUS Jan ter
Steege Denekamp.
Van 5 september tot en met 13 november a.s.
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 11 september 19:30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Misdienaars:		
Maud Zanderink, Evi oude Ophuis
Collectant:		 C.Loman
Jaargebed:		
Hennie en Alfons Steunebrink
Intenties:		
Jan Kuipers,Harry Booijink,Bernadette en Hennie 		
			Nieuwhuis
Zondag 19 september 09:00 uur:
Collectant: 		
H.Kleisman
Intenties:		
ouders Sanderink-Golbach

Gebedsviering

Zondag 26 september 11:00 uur:
Communieviering in de feesttent
Voorganger:		
pastor van Vilsteren
Zang: 			
Themakoor, dames/herenkoor
Collectant		 H.Rolink
Intenties: 		
Harry Booijink
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PASTORPRAAT
De vorige “pastorpraat” van collega
Ingrid
Schraven
eindigde
met
de veelzeggende passage, “dat
verhuisdozen haar laten zien dat
zij met minder toe kunnen.” Het
zijn verhuisdozen waarmee ik deze
pastorpraat wil beginnen. Niet dat er
nieuw virus de kop heeft opgestoken
binnen het team pastores, maar
na Jan Kerkhof Jonkman en Ingrid
Schraven zullen mijn echtgenote en
ik begin volgend jaar de verhuisdozen
inpakken. We zullen met minder
toekunnen, omdat een verhuizing
bijna per definitie leidt tot sanering van
“overtollige” bezittingen.
We gaan de pastorie in de Lutte
verlaten en keren terug naar Almelo,
de stad waar we vandaan kwamen.
Mogelijk zal het u wat onwerkelijk in de
oren klinken dat we na iets meer dan
een jaar terug keren naar Almelo. Het
plan was dat we ons na een werkzame
periode bij Lumen Christi wederom
zouden vestigen in Almelo. De verhitte
huizenmarkt en beschikbaarheid van
een door ons gewenste woning hebben
in een vroegtijdig stadium tot dit besluit
geleid. Terugkeer naar Almelo betekent
absoluut niet dat er nu al een eind komt
aan mijn werkzaamheden bij Lumen
Christi. Ik zal deze met enthousiasme
en inzet blijven voortzetten. Ze zijn
niet woonplaats afhankelijk. Nu zijn
er zonder enige twijfel interessantere
thema’s dan een verhuizende pastor.
Zeker als we kijken naar nationale en
mondiale gebeurtenissen. Een korte
bloemlezing.
In Nederland zijn we nog aan het
bijkomen van de liquidatie van Peter R.

de Vries en overstromingen ten gevolg
van klimaatverandering. We zitten
nog altijd in een corona pandemie.
De gevolgen van klimaatverandering
laten zich niet alleen in Nederland
maar wereldwijd gelden. Afghanistan
is onder de voet gelopen door Taliban
strijders. Als we deze en andere
gebeurtenissen bij elkaar optellen,
wordt het al snel een verhaal zonder
enig perspectief. Juist in tijden dat
we perspectief missen en er naarstig
naar op zoek zijn, is de vraag om
God actueler dan ooit. Die Godsvraag
komen we ook tegen in het boek Job
in het Oude Testament. Het misschien
wel aanstootgevende van dit Bijbelboek
is dat een goed mens, Job, getroffen
wordt door enorm leed ten gevolge van
een deal welke God met de satan sluit.
Wie het Bijbelboek Job leest als een
theologische verhandeling, in de hoop
er het definitieve antwoord te vinden op
de vraag waarom God ellende en lijden
toestaat en geen perspectief biedt,
komt bedrogen uit. Het Bijbelboek
Job is geen betoog of uiteenzetting.
Het is een verhaal vol soms botsende
uitersten die steeds veranderende en
nieuwe beelden oproepen.
Allemaal hebben ze hun eigen
zeggingskracht, maar er is er niet één
die de waarheid laat zien. Hoogleraar
exegeet (iemand die Bijbelse teksten
analyseert) Ellen van Wolde, schreef
een boek getiteld “Meneer en mevrouw
Job”. Dit boek is met lichtheid en een
vleugje humor geschreven aan de hand
van het Bijbelboek Job uit het Oude
Testament. Interessant in het boek
van Ellen van Wolde is de constatering
dat het God om het niets te doen is.
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Voor ons mensen is dat onmogelijk
en moeilijk te begrijpen. Ons leven
bestaat uit de meest uiteenlopende
belangen. Niets voor niets, alles heeft
een bedoeling. Maar zijn belangen het
antwoord op de vraag waarom er lijden
en gebrek aan perspectief is? Ik ga
geen antwoord geven op het waarom.
Ik kan en weet het simpelweg niet. Ook
denk ik niet dat als het antwoord zou
bestaan, zo’n antwoord ons verder zal
helpen. Alsof we dan zouden kunnen

zeggen “aha, nu snap ik het God,
bedankt”. Wat we wel mogen geloven
is dat juist omdat het God om het
niets te doen is, Hij naast ons staat,
ook wanneer we lijden of perspectief
ontbreekt. God is er niet alleen op onze
beste en mooiste momenten. God is
er ook wanneer ons leven op z’n aller
lelijkst is en perspectiefloos lijkt. Juist
dan staat Hij naast ons. Dat is toch een
mooi perspectief.
Pastor Tom van Vilsteren

Geluidsinstallatie

In de week van 23 augustus is de geluidsinstallatie in de kerk gecontroleerd door
pastores en de hr Niehoff, deskundige voor het geluid uit Noord Deurningen. Uit
deze controle bleek dat een draadje van de ringleiding, voor mensen met een
gehoorapparaat, los was gegaan. Dat is gerepareerd. Voor alle duidelijkheid: de
ringleiding zit bij binnenkomst links in de kerk. De mensen met een gehoorapparaat
kunnen dus het beste aan de linkerkant in de kerk gaan zitten. Ook de microfoons
zijn duidelijker gezet. We hopen dat de vieringen in de kerk voor alle parochianen
beter te volgen zijn.
Mocht u toch nog problemen ondervinden met het geluid in de kerk dan horen we
dat graag. Misschien is er iets aan te doen.
Kosters Beuningen.

Misdienaars/acolieten

Woensdag 1 september was voor onze misdienaars een gedenkwaardige dag.
Voor het eerst sinds anderhalf jaar mochten ze weer helpen in een door de
weekse viering in ons parochiecentrum. We zijn blij dat het weer kan. En volgens
de voorganger, diaken van Vilsteren en de twee misdienaars was het een succes.
Dus, zijn er meer kinderen van groep 7 en 8 die ook wel misdienaar willen worden
meld je dan aan bij Trudy oude Nijeweme.
Ook in de weekendvieringen zullen weer acolieten worden ingezet.
Er stonden in het vorige parochieblad al twee acolieten genoemd.
Fijn dat jullie er weer zijn
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Vredesweek 2021 Inclusief samenleven

Van 19 tot en met 26 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden,
die dit jaar als thema draagt: Inclusief samenleven. Een samenleving waarin
ieder mensenleven gerespecteerd wordt en een volwaardige plek krijgt, is niet
vanzelfsprekend. Over de hele wereld klinkt de roep om gerechtigheid, komen
mensen in verzet omdat ze niet meetellen. We zien het in de Black Live Matters
beweging, waarin mensen met een niet blanke huidskleur vragen om erkenning en
gelijkwaardigheid. Dan spreken we niet over situaties buiten onze landsgrenzen
of buiten Europa, ook in ons eigen land is die roep duidelijk hoorbaar. Het mag
er niet toe doen, wie je bent, waar je vandaan komt, waar je roots liggen, of je
man of vrouw bent, welk geloof of levensovertuiging je wel of niet aanhangt,
of welke seksuele geaardheid je van binnen voelt. Uitsluiting, bevoordeling, het
wij-zij-denken ontwricht een vreedzame, inclusieve samenleving, het slaat diepe
wonden en trekt een zware wissel op de toekomst. In de Vredesweek worden
we opgeroepen tot een inclusieve samenleving, een samenleving waarin elke
mens meetelt en zichzelf mag zijn. Wij staan in deze multiculturele wereld voor
de uitdaging om zonder vooroordeel naar de ander te kijken en te aanvaarden.
De parochie Lumen Christi en de Protestantse Gemeenten van Ootmarsum en
Denekamp, trekken in de komende Vredesweek samen op, om naar het
voorbeeld van Jezus van Nazareth, een bijdrage te leveren aan de bewustwording
en dichterbij brengen van de inclusieve samenleving. Zij geeft daar vorm aan
door de week op zondag 19 september te openen met een fietstocht langs onze
kerken en kapellen, waarbij er in elke kerk een activiteit aangeboden wordt. Er zijn
twee mooie fietsroutes samengesteld, waarbij u kunt opstappen op elke locatie
en zelf uw afstand en route kunt bepalen. De fietstocht draagt het thema: Te
Hoop op pad, te hoop op ’t rad!
Op 26 september zal de Vredesweek worden afgesloten met een Oecumenische
Dienst in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum, aanvang 10.00 uur. Na
afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/
thee.
Wij hopen samen met u door: ontmoeting, op de fiets of bezinning en gebed, stil
te staan en een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleven, waarin elk
mensenleven telt en er toe doet!
Namens de pastores en predikanten,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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CONTACT PAROCHIE

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

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.
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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