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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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
 www.sterrebos.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

K I E N H U I S

Als uitvaartbegeleidster of 
spreekster sta ik u graag bij  
zodra een leven herinnering 

geworden is.

K I E N H U I SK I E N H U I S
AngelineAngelineAngelineAngeline

Oude Dijk 57, Beuningen  |  (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 10 december uw stuk 
naar onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 9 december
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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December
4  - Oud papier
4 en 5  - Voedselinzameling

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING

COLLECTE DIABETESFONDS

In de week van 10 tot 16 oktober is er gecollecteerd voor de Nederlandse 
Brandwondenstichting. Enkele vrijwilligers hebben zich ingezet om een zo mooi 
mogelijk bedrag op te halen. De meeste van onze collectanten doen dit al 25 jaar.
Mede door hun inzet is het mooie bedrag van € 705,45 opgehaald. 
Dank namens deBrandwondenstichting voor alle gulle gaven.

In de week van 1 tot 6 november is er gecollecteerd voor het Nederlandse
diabetesfonds. Enkele vrijwilligers hebben zich ingezet om een zo mooi mogelijk 
bedrag op te halen. Mede door de inzet van onze vrijwilligers is het mooie bedrag 
van € 464,61 opgehaald. 
Dank namens het Diabetesfonds voor alle gulle gaven.
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Vanaf de eerste zondag van de advent – tot en met Driekoningen wordt er in 
Twente traditioneel weer op de midwinterhoorn geblazen. In deze periode komen 
we wekelijks bij elkaar bij C.R. ´t Sterrebos om dit gebeuren luister bij te zetten, en 
wel op de volgende data (wel afhankelijk van de dan geldende corona richtlijnen):
 - Woensdag 8 december
 - Woensdag 15 december
 - Woensdag 22 december
 - Woensdag 29 december
 - Woensdag 5 januari
Verzamelen: 20.15 uur C.R. ‘t Sterrebos.
We hopen wederom op een goede 
opkomst van o.a. de Beuninger jeugd. 
Na het oefenen is er, zoals gebruikelijk, 
tijd voor warme chocolademelk (mits 't 
Sterrebos is geopend).
Wij hebben de beschikking over een 
aantal hoorns die we gedurende de 
advent ter beschikking stellen aan onze 
jeugdige blazers.

Met klinkende groet,
De midwinterhoornbloazers Beuningen

Dit jaar zou t weer gebeuren.... knus, gezellig, warm, mooi, culinair... Kerstspel en 
kerstmarkt Beuningen.
We zitten vol in de voorbereiding, maar door de oplopende besmettingen en 
de aangescherpte maatregelen omtrent corona, hebben we wederom moeten 
besluiten om het niet door te laten gaan.
Het spijt ons vreselijk maar een andere keus is er niet.
Hopelijk mogen we u allen volgend jaar weer begroeten op ons kerkplein, lekker 
knus bij elkaar.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2022, maar bovenal 
blijf gezond.
Kerstgroet van de Organisatie

MIDWINTERHOORNBLAZEN IN BEUNINGEN TIJDENS DE ADVENT

KERSTSPEL EN KERSTMARKT BEUNINGEN 2021 AFGELAST



5

De afgelopen twee jaar hebben 
een aantal mensen van de 
5 Losserse dorpsraden, de 
gemeente Losser en van 
“Trimotion” gewerkt aan “Pak 
an Pak over”. Het idee hier 
achtereen om het gemakkelijker 
te maken om voorstellen bij de 
gemeente in te dienen als je 
denkt dat bepaalde zaken beter, 
handiger of goedkoper kunnen. 
Dit kan op 3 gebieden:
- duurzaamheid en klimaat
- sociale leefomgeving
- openbare ruimte

Hoe werkt het? Dat kun je zien op de website “www.pakan-pakover.nl” die hiervoor 
is opgezet: je loopt  dan een stappenplan door. Er zijn 4 stappen:
1. Je maakt een beschrijving van je plan en bespreekt het met de dorpsraad. Die 
beoordeelt het plan niet, maar kan wel helpen met advies om de kans van slagen 
te vergroten.
2. Dan wordt het plan ingediend bij de gemeente. Die gaat het dan bekijken of het 
uitvoerbaar is (wet en regelgeving, afspraken en visies). Zonodig vraagt men om 
meer informatie.
3. Uitvoerbaar maken. De gemeente wil door met het plan en samen met de indiener 
en de dorpsraad overleggen over een uitvoeringteam en een uitvoeringsplan.
4. Overdracht en uitvoering. De gemeente draagt haar taak en verantwoordelijkheid 
over, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd: bijvoorbeeld financiering en 
verwachtingen. Dan kun je beginnen.

Op de website staan al een paar voorbeelden: in De Lutte zijn zo parkeerproblemen 
opgelost en in Glane is een monument ter herinnering aan het bombardement 
gekomen.

De bedoeling van Pak an Pak over is om een goede methode te hebben om ideeën 
uit de samenleving snel tot een succesvolle uitvoering te kunnen brengen. Heb je 
zelf een idee: probeer het eens uit!

PAK AN PAK OVER
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VOORTGANG (VER)NIEUWBOUW SCHOOL, GYMZAAL EN DORPSHUIS.

Op de informatiebijeenkomst van de Dorpsraad op maandagavond 11 oktober jl. 
is zoals bekend bijna unaniem gekozen voor de combinatie van dorpshuis met de 
school. Na deze datum is er door het bestuur en de werkgroep Dorpshuis Beuningen 
overleg geweest over de te nemen stappen. Op donderdag 18 november jl. 
hebben we in het gemeentehuis een overleg gehad met een vertegenwoordiging 
van Konot, wethouder Jaimi van Essen en enkele ambtenaren van de gemeente 
Losser. 

Een positief overleg. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat het een unieke kans 
is om de maatschappelijke voorzieningen in Beuningen te vernieuwen en op peil 
te brengen.
Samen met de bouwplannen voor starters ontstaat er een nieuw perspectief voor 
het dorp.
Het schoolbestuur Konot heeft toegezegd om op korte termijn, in ieder geval voor 
1 februari 2022, een verzoek in te dienen bij de gemeente voor (ver)nieuwbouw 
van de school. Daarop vooruitlopend zal door de gemeente een adviesbureau 
worden ingeschakeld om samen met alle partijen te onderzoeken wat de 
behoeften en mogelijkheden zijn. Hierbij wordt ook de positie van de gymzaal en 
het dorpshuis betrokken.
Op basis van dit onderzoek kunnen definitieve keuzes gemaakt worden over 
nieuwbouw of verbouw en kan door Konot een krediet worden aangevraagd bij 
de gemeente.

Aan de bewoners wordt gevraagd om mee te denken en deel te nemen aan 
werkgroepen die de komende tijd zullen worden gevormd. 
Dus wacht niet af maar meld je aan bij het bestuur van het Dorpshuis of bij de 
Dorpsraad.

Bestuur Dorpshuis en Dorpsraad Beuningen
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Bon van Noordoost Twente
Huiseigenaren, bespaar geld en energie met de Bon van Noordoost Twente. U 
heeft nog tot 31 december 2021 de tijd om uw bon in te wisselen.
De Bon van Noordoost Twente is in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal 
en Tubbergen per post verzonden naar eigenaren van koopwoningen (mei) 
én huurders (oktober). Met de bon kunt u voor een waarde van € 80 gratis 
energiebesparende producten in huis halen zoals ledlampen, tochtstrips, 
radiatorfolie of een tochtafsluiter voor de brievenbus. De bon helpt u om energie 
en geld te besparen!
Huurt u een woning en heeft u een bon voor huurders ontvangen? Dan hebt u nog 
tot en met 31 maart 2022 de tijd om de bon in te leveren.
Meer weten? Check www.bonvannoordoosttwente.nl 

Warmtescan in huis 
U kunt als inwoner van Beuningen door Energiecoöperatie Greuner een scan 
laten uitvoeren waarin warmteverliezen in uw woning zichtbaar worden. Na het 
uitvoeren van de warmtescan ontvangt u een warmterapport waarin u ziet waar 
uw woning de meeste warmte verliest. Zo weet u waar u het meeste rendement 
behaalt als u gaat isoleren.
Tip: u kunt hiervoor de Bon van Noordoost Twente gebruiken. 
Meer informatie: 
https://www.bonvannoordoosttwente.nl/bespaarshop/warmtescan

Subsidie voor warmtepompen 2022 
Is uw CV ketel bijna aan vervanging 
toe? Denk dan eens aan een (hybride) 
warmtepomp. Een warmtepomp is 
milieuvriendelijker dan een CV-ketel, 
zeker in combinatie met zonnepanelen. 
Per 1 januari 2022 wordt het 
subsidiebedrag voor warmtepompen 
verhoogd van 20% naar 30% van de 
gemiddelde totale investeringskosten. 
Zo wordt een (hybride) warmtepomp 
voor meer huiseigenaren haalbaar en 
betaalbaar. Kijk voor meer informatie 
op de website van ons energieloket:
www.duurzaambouwloket.nl/nieuws/
vanaf-2022-extra-subsidie-voor-
warmtepompen

GEMEENTENIEUWS
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Beuningse krantenlezers hadden onlangs tot tweemaal toe een goede 
ochtend. Bij het doorbladeren van de krant gleden de ogen in korte tijd langs 
een tweetal artikelen die ongetwijfeld een glimlach op hun gezicht toverden. 
 
Het ene goede bericht ging over dat er in de raad van de gemeente Losser geen 
enkele steun is voor het idee van de Edwina van Heek stichting om aan de rand van 
de Beuningerstraat en Borgbosweg enkele knooperven te realiseren. De gemeente 
toont zijn begrip voor de wensen uit het dorp en gaat hier dus niet zomaar mee 
akkoord, omdat er vanuit het dorp simpelweg andere behoeften zijn. Verdere uitleg 
over deze behoeften zijn volgens ons niet nodig. Doordat deze plannen dus nog even 
naar de ijskast worden verwezen, is er dus tijd gekomen om nog tot een oplossing 
te komen waarin alle partijen zich in kunnen vinden en elkaar in aan te vullen. 
 
Het andere positieve nieuwsbericht was dat er door de familie Kuipers een 
bouwplan is gepresenteerd voor de realisatie van zes starterswoningen, achter 
café restaurant ’t Sterrebos. In dit plan is er plaats voor een drietal twee-onder-
een-kapwoningen in een mooie, authentieke, Twentse stijl. Dit plan sluit goed 
aan bij de wensen die er zijn in de gemeenschap van Beuningen, en vooral de 
jeugd juicht dit initiatief ontzettend toe. Het is ook ontzettend fijn om te zien 
dat de gemeente ook hierin meewerkt en geen blokkades zal opwerpen bij het 
wijzigen van het bestemmingsplan wat momenteel nog op deze grond staat 
toegeschreven. Mocht deze planwijziging zonder problemen verlopen, moet 
het mogelijk zijn om zelfs binnen een jaar de spreekwoordelijke ‘bats’ in de 
grond te steken. Het allermooiste is dat bij het toewijzen van deze woningen als 
eerste word gekeken naar jonge kandidaat-kopers uit de eigen gemeenschap. 
 
Een ontwikkeling waar de KPJ Beuningen en haar leden ongelofelijk blij mee zijn. 
Wij willen dan ook Martin Kuipers hartelijk bedanken voor zijn inspanningen en het 
feit dat hij bij de bouw van dit plan voorrang verleent aan de jongeren uit Beuningen.  
 
Op naar een mooie 
toekomst van ons 
dorp!

KPJ Beuningen

STARTERSWONINGEN IN BEUNINGEN
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OPSLAGLOCATIE VOOR TENT GEZOCHT
Beste Beuningers, 
Zoals jullie ongetwijfeld mee hebben gekregen, wordt er momenteel gewerkt 
aan een  nieuwbouwplan achter ’t Sterrebos, waar plek wordt gemaakt 
voor 6 starterswoningen. Dit is ontzettend goed nieuws voor de Beuningse 
gemeenschap. Voor dit plan zal alleen wel de schuur  links naast ’t Sterrebos 
moeten plaatsmaken. Omdat hier altijd de feesttent van het dorpsfeest in  
opgeslagen stond, is Stichting Beuningen Outdoor Events op zoek naar een 
nieuwe opslaglocatie  voor deze feesttent. Ben jij of ken jij iemand die ruimte 
heeft om deze tent op te slaan, horen wij  dit graag. Dit kan eventueel voor een 
kleine financiele vergoeding.  
Mocht u iemand zijn en kennen, mag u contact opnemen met Andre Berning op 
06-11954389.  Alvast bedankt! 

ONDER DE APPELSCHEL
Door Wendy Keizer

Hej ‘t a heurt, Wendy draait door, Wijzer met Keizer… allemaal leuke suggesties 
voor de nieuwe naam van de rubriek Wendy’s Weetjes.
Al lange tijd zijn we op zoek naar een nieuwe naam voor Wendy’s Weetjes. We 
vonden de naam eigenlijk niet zo passend omdat het niet altijd weetjes zijn. 
Tijdens de Dorpsquiz Beuningen hebben we alle teams gevraagd om een leuke 
en originele nieuwe naam te bedenken. Uit alle antwoorden hebben we gekozen 
voor de nieuwe naam; Onder de appelschel… 
Bedankt team The Family (team van Erik Sanderink) voor deze leuke en 
toepasselijke naam! Onder deze naam gaan we de rubriek voortzetten.

Prijsuitreiking Dorpsquiz 
Op zondag 19 december tijdens de kerstmarkt Beuningen zouden we de winnaar 
van de Dorpsquiz bekend maken. Helaas gaat de kerstmarkt niet door. Wij hebben 
daarom besloten dat we de winnaars persoonlijk komen feliciteren. Wie kan er 
binnenkort een onverwachts bezoekje van ons ontvangen? Spannend!
In de volgende editie van het Dorpsblad publiceren we de prijsuitslag.

Bezorgers Dorpsblad
Door weer en wind zorgen onze bezorgers ervoor dat heel Beuningen netjes en op 
tijd het Dorpsblad ontvangt. Daar zijn we maar wat blij mee! Ontzettend bedankt:
 - Jan en Trudy oude Nijeweme 
 - Frans Dijkhuis 
 - Marga Ophuis 
 - Ellen Aveskamp 
 - Henk Scholten 
 - Johan Loman
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DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: DE NOTENBAR

Schilderij opdracht: kies een schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De 
inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.

KPJ BEUNINGEN 50 JAAR 
Beste Beuningers, 
In 2021 bestond de KPJ Beuningen precies 50 jaar. Omdat het coronavirus al 
vroeg in het jaar roet in het eten gooide voor een jubileumfeest, hebben we 
besloten dit te verplaatsen naar het  voorjaar van 2022. Om dit feest tot een 
groot succes te maken, zijn we op zoek naar oude foto’s,  video’s, verhalen en 
anekdotes om tijdens het feest te gebruiken. Heeft u al gedigitaliseerde foto’s  
en verhalen? Deze mogen altijd gemaild worden naar kpjbeuningen@gmail.com. 
Mocht u nog foto’s hebben die nog niet gedigitaliseerd zijn, zouden wij hier graag 
bij helpen om dit beeldmateriaal op te slaan. Ook dan kunt u contact opnemen 
met kpjbeuningen@gmail.com of met Cis Sanderink via 06-81870524. 
Wij hopen op veel reacties zodat we in het voorjaar van 2022 een onvergetelijk 
jubileumfeest kunnen organiseren voor alle leden en bovenal oud-leden. Alvast 
ontzettend bedankt! 

Bestuur KPJ Beuningen
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Column opdracht: Schrijf een leuke column, die leuk, grappig en/of boeiend is 
om te lezen.

WAT ZOU HET MOOI ZIJN ……

Vaak denkend aan Beuningen komen herinneringen boven, waarvan ik zou 
willen dat ze nog een keer terug zouden keren.

Wat zou het mooi zijn als we weer naar Leny van de buurtsuper zouden kunnen 
voor de dagelijkse boodschappen en dat we bij de winkel van Loman naar 
binnen konden lopen voor wat stof en een klosje garen.

Wat zou het mooi zijn als er weer gaar en gekookte eieren werden verkocht bij 
Oortman of dat we weer lekkere aardbeien konden halen bij Poelert.

Wat zou het mooi zijn als pastoor van Burgsteden weer met z’n misdienaars 
afreisde naar Slagharen voor een geweldige dag. Dat we nog drie kerkdiensten 
hadden in het weekend en dat we onze solexen voor een kleine of grote beurt 
naar Koehorst konden brengen.

Wat zou het mooi zijn als de eieren weer van de band liepen bij Schellings, dat 
we onze auto weer vol konden gooien met benzine bij Veldscholten en dat de 
boeren hun varkens weer konden afleveren bij Beerjenske voor… je weet wel.

Wat zou het mooi zijn als er weer gevoetbald werd tussen de verschillende 
buurten bij Fox en er ouderwets werd “gevochten” tussen de Nijenhaar en 
Vollenhoek.

Wat zou het mooi zijn als we zondag ‘s morgens nog naar Essen An konden 
voor een borrel en dat er nog 110 kinderen op de Mariaschool zouden zitten.

Wat zou het mooi zijn als Juffrouw Tine de houtkachel weer aan moest maken 
in het oale vonder, dat Lucky Boy nog rond zou lopen in het Borgbos en dat 
Jacob weer een dikke sigaar op stak in zien veurcafé.

Wat zou het mooi zijn als Beuningen een dorp blijft waar het goed vertoeven 
is, waar de kerk, school en café de verbindende factoren blijven, die het tot nu 
toe altijd zijn geweest.

De notenbar
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 4 december 19:30 uur: Tweede zondag van de advent/
Voorganger:  pastor Munsterhuis          Eucharistieviering
Misdienaars:  Maud Zanderink en Naduah Bloemen
Collectant:  B.Groener
Intentie:   Harry Booijnk, ouders Sanderink-Golbach, Hannes Olde  
   Olthuis, Anneke Frielinck

Zondag 12 december 09:00 uur: Derde zondag van de advent/
Collectant:  H.Rolink.                               gebedsviering 
Intentie:   Anja Rikkink-Oude Egbrink
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PASTORPRAAT

“Alles komt op tijd voor hij die wachten kan”. Een tegeltjes wijsheid welke 
gaat over de kracht die zit in het vermogen om te wachten, geduld te hebben. 
Advent de periode waarin we uit zien naar de komst van Jezus, is de tijd van 
het bewust wachten. We zien uit naar iets wat er (nog) niet is, maar waar we 
wel erg naar verlangen. Wat dan? Naar een leven dat anders wordt dan dat het 
nu is, naar een wereld waar het er anders aan toe gaat. We wachten samen. In 
de geloofsgemeenschap en thuis. Ons wachten heeft soms te maken met een 
onvoldaan gevoel. Zoals het nu is, is het niet goed. Niet met mij, niet met ons, 
niet met de wereld. Advent is wachten, geduld hebben en leren omgaan met 
een leven dat niet altijd zinvol en gelukkig is. Een beetje ongelukkig zijn hoort nu 
eenmaal bij het leven.

Er zijn nogal wat mensen die niemand anders hebben om hun verdriet en 
ongeluk mee te delen. Hoe komt dat?” Kunnen we nog wel omgaan met gewone 
lastigheden van het leven? En steunen we elkaar voldoende in dat gevoel 
van ongeluk? We zouden elkaar misschien wat meer kunnen steunen.” Een 
goede relatie met anderen is mogelijk belangrijker en kostbaarder dan je eigen 
gezondheid. Een mens wordt heel flexibel en sterk als hij of zij samen kan zijn 
met anderen. 

Samen zijn maakt wachten en geduld hebben tot een minder moeilijke 
levenshouding. Het is menselijk dat we verdriet en ongeluk zo snel mogelijk 
achter ons willen laten. Maar het heeft zijn tijd nodig. Samen kunnen we dat 
aan. In het samen zijn gebeuren veel goede dingen, zeker als er verdriet en 
ongeluk is. Verdriet en ongeluk zijn er in het “klein” in huiselijke kring. In het 
“groot” bij al die vluchtelingen en ontheemden die niet de tijd kregen om te 
wachten op wat komen ging. Nog niet zo lang geleden waren we getuige van 
de chaos op het vliegveld van Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan, waar 
duizenden mensen probeerden te ontsnappen aan het Taliban regime. Mijn 
gedachten gingen onwillekeurig terug naar de advent en kerstperiode van 2009, 
toen ik in mijn vorige functie als krijgsmacht aalmoezenier was geplaatst bij 
het NAVO hoofdkwartier van ISAF (International Security Assistance Force) in 
Kaboel. De locaties op het vliegveld die op televisie werden getoond waren mij 
zeer bekend, omdat ik iedere week een aantal keren de Nederlandse militairen 
op het vliegveld bezocht. Het is uit die tijd dat ik een dagboek bij hield. Ik neem 
u mee naar een passage uit dit dagboek, aan het begin van de Adventsperiode 
in het jaar 2009. Zondag is (traditioneel) de dag waarop ik kerkdiensten houd. 
Omdat het de eerste zondag van de advent is heb ik twee adventskransen in 
elkaar “geknutseld” De diensten worden op twee locaties gehouden. 
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In de huiskamer van Dutch NSE (National Support Element) op HQ ISAF 
(hoofdkwartier in Kaboel) en in het Holland huis, een grote tent, op KAIA (Karzai 
international airport) Zuid. Die laatste locatie is noodgedwongen omdat de 
Amerikanen de nabij gelegen kapel “bezetten”, in tegenstelling tot eerdere 
toezeggingen dat ik er gebruik van zou mogen maken. De kerkdiensten geven 
structuur aan de weken die ik hier doorbreng. Ik kies er voor om de liturgische 
kalender niet te volgen, maar themavieringen met een oecumenisch karakter 
te organiseren. De diensten worden goed bezocht. Gemiddeld maken zo’n 35 
mensen op KAIA gebruik van de mogelijkheid een themaviering te bezoeken. 
Tijdens de dienst brengen we allerlei soorten muziek ten gehore. Zo waren 
er vandaag liedjes van Stef Bos en Herman van Veen te horen. Over het 
algemeen reageren mensen positief op de vieringen. En ik moet zeggen ik 
hecht veel waarde aan het houden van deze vieringen. Het dwingt of eigenlijk 
moet ik zeggen helpt mij om na te denken over dagelijkse gang van zaken 
op het HQ (hoofdkwartier) en Kaia. Vandaag was de Nederlandse BMW’er 
(bedrijfsmaatschappelijk werker) uit Kandahar op bezoek. Het was een prettig 
weerzien want ik kende deze vrouw nog omdat wij gelijktijdig de specialisten 
opleiding op de KMA (koninklijke militaire academie) hebben gevolgd. Ik heb 
haar in 2004 voor het laatst ontmoet, dus het was leuk om even bij te praten. 
Na Sinterklaas ga ik mijn voorgenomen bezoek aan Kandahar realiseren. Ik ben 
benieuwd hoe het sociaal medisch team daar functioneert. Het biedt me tevens 
de mogelijkheid om een collega geestelijk verzorger van de KLU (Koninklijke 
Luchtmacht) te bezoeken. Aan het einde van de ochtend werden we opgeschrikt 
door een vervelend incident. Een auto met personeel van ISAF was betrokken 
bij een aanrijding met dodelijke afloop. De auto had een Afghaanse vrouw 
geschept die plotseling de weg overstak. Een van de inzittenden van deze auto 
was een Nederlandse militair. In Afghanistan breng je gewonden bij voorkeur 
zelf naar een ziekenhuis, bij gebrek aan een ambulance. Ik heb tot op heden in 
deze “waanzinnige” stad maar één keer een ambulance gezien. Zwaailichten 
helpen hier niets want er is geen “hond” die ervoor aan de kant gaat. In dit geval 
hebben ze de zwaargewonde vrouw naar het vliegveld gebracht waar een 
tentenhospitaal van ISAF is gevestigd. De vrouw bleek bij aankomst overleden 
te zijn aan hersenletsel. Uiteraard heeft een aanrijding met dodelijke afloop 
impact op inzittenden van de auto. De inzittenden hebben ook een moment 
het idee gehad dat deze in boerka gehulde persoon een zelfmoord terrorist zou 
kunnen zijn. 

Gelukkig was dit niet het geval. Het ongeval wordt door ISAF afgedaan met een 
schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door het 
geslacht van het slachtoffer, de leeftijd en de schuldvraag. Als het een vrouw 
betreft is het schadebedrag per definitie lager. In dit geval is er 200 dollar aan 
de nabestaanden betaald omdat het een oudere vrouw betrof. Zoveel is een 
mensenleven waard. De Nederlandse militair heeft zijn traumatische ervaring 
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COMMUNIE THUIS 

Beste parochianen,
Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten 
gevolge van de Corona pandemie, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische 
viering bij te wonen. In onze tijd van moderne mediatechnieken kan dit deels 
worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Hierdoor ben u niet 
in de gelegenheid om de communie, die velen als een belangrijk element van de 
viering ervaren, te ontvangen. Net als vorig jaar december stelt het pastoresteam 
van Lumen Christi u in staat op aanvraag kort voor de feestdagen de communie 
thuis te ontvangen.
U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi 
secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, 
telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek 
indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste 
optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van 
Lumen Christi. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores 
telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op 
de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt. Mocht u vragen 
hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van Lumen Christi.
Vriendelijke groet,
Team pastores Lumen Christi

goed van zich af kunnen praten. Hij had in ieder geval het gevoel dat ze er alles 
aan hadden gedaan hadden om het leven van de vrouw te redden. In al die jaren 
van aanwezigheid in Afghanistan hebben we samen met een groot deel van de 
bevolking gewacht op betere tijden. We zagen uit naar iets dat er niet was, die 
betere wereld. We hebben ons in al die jaren van aanwezigheid onvoldoende 
gerealiseerd dat het leven niet altijd zinvol en gelukkig is. Misschien hadden 
we daarom vele jaren later tegen de Afghaanse vluchtelingen die Nederlandse 
eenheden hebben gesteund, moeten zeggen: “We zien jullie graag komen”. 
Dat is waar het echt om gaat. Zeker omdat er veel verdriet, leed en ongeluk is 
onder Afghanen. Is dat niet ook wat Jezus deed? Hij was er, bracht troost en 
genas de ziel van door het leven verwonde mensen. Wij mogen in de Advent 
periode geduld hebben en wachten, want niet alles kan van onszelf komen. 
Laten we met elkaar zijn in een samen, en zo nodig onze medemensen troosten 
en helpen. Laten we hen die niet de tijd kregen om te wachten of geen geduld 
hadden omarmen, zodat het kerstfeest voor ons allen symbool mag zijn voor 
een zinvolle en gelukkige samenleving.

Tom van Vilsteren
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WIJ GEDENKEN:

Onze medeparochiaan Gerard Olde 
Olthuis, die op 5 november 2021 is 
overleden. Gerard is geboren op 21 
oktober 1938 aan de Beuningerstraat 
te Beuningen. De eerste schooljaren 
ging hij te voet naar de lagere school 
in De Lutte. Toen er in Beuningen een 
nieuwe lagere school werd gebouwd, 
ging hij van de school in De Lutte 
naar Beuningen, waar hij de hoogste 
klassen heeft door gebracht. Daarna 
ging Gerard naar de landbouwschool. 
Hij volgde een lascursus en ging 
werken bij het metaalbedrijf Oude 
Booyink. Later ging Gerard werken als 
onderhoudsmonteur in de melkfabriek 
te Losser. Begin jaren zestig leerde 
hij Truus Olde Heuvel kennen en ze 
zijn in 1965 getrouwd. Ze gingen in 
het ouderlijk huis van Gerard wonen, 
waar ook hun 4 kinderen zijn geboren. 
Gerard was een harde werker. Naast 
het werk, hadden ze ook nog de 
boerderij. Samen met Truus, verzorgde 
hij het melk- en vleesvee en de overige 
werkzaamheden. Later werkte Gerard 
bij de firma Kühlkamp in Losser. Hij had 
het daar zo naar zijn zin, dat hij ook na 
zijn pensioen bleef werken. Dat heeft 
hij tot 75 jaar volgehouden. Gerard 
hield van de natuur en van de jacht. In 
het jachtseizoen ging hij vaak met de 
noabers op pad. Zwemmen en fietsen 
waren ook hobby’s van hem. Ook deden 

ze elk jaar mee aan de fietsvierdaagse. 
Gerard was een echte Bourgondiër, hij 
hield van lekker eten. . Samen met de 
kinderen en 9 kleinkinderen genoot hij 
dan van de gezelligheid. Gerard was 
ook lid van de boerendansers. Met 
deze groep heeft hij vele dansavonden 
verzorgd. Hierbij kwam het plezier op 
de 1e plaats. Voor de kerk heeft hij 
veel vrijwilligerswerk verricht. Hij was 
de eerste lector van onze kerk en werd 
later lid van de kerkhofploeg.
13 jaar geleden werd er achter de 
boerderij samen met Bram en Angelique 
een nieuw huis gebouwd. Hier heeft hij 
met veel plezier gewoond. Gerard was 
een gezellige opa en genoot van al zijn 
kleinkinderen. De laatste 3 jaar, toen 
de ziekte van Parkinson verergerde, 
ging hij enkele keren per week naar 
de dagbesteding. Het laatste jaar, 
toen het thuis niet meer ging, heeft 
hij in verpleeghuis Gereia in Oldenzaal 
gewoond. Tot zijn verjaardag op 21 okt 
was hij nog redelijk goed te pas. Daarna 
verslechterde zijn gezondheid en op 5 
november 2021is hij op 83 jarige leeftijd 
voor altijd ingeslapen. Op 10 november 
hebben velen afscheid van hem 
genomen tijdens een condoleance, 
waarna de familie in besloten kring 
afscheid heeft genomen. Wij wensen 
Truus, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte voor de komende tijd.

Werkgroep avondwake/uitvaarten.
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LOCATIENIEUWS

Financiën
Nu al twee jaar op rij hebben we door corona geen jaarvergadering kunnen 
houden. Sommigen vragen zich af hoe het met de financiële situatie staat 
door corona.
We kunnen meedelen dat we het jaar 2019 negatief en 2020 positief hebben 
afgesloten.
Per saldo zijn we gelijk gebleven. Mocht je nu al meer informatie willen hierover, 
neem dan contact op met onze penningmeester, Jan oude Nijeweme.
In april hopen we tijdens de jaarvergadering toelichting te mogen geven 
Het verheugt ons, dat we zien dat de kerkbijdrage stabiel blijft. Dit is onze 
belangrijkste inkomstenbron. Bijna iedereen doet mee aan
Aktie Kerkbalans en zo kunnen we onze kerk -ook in deze moeilijke tijden- 
financieel gezond houden.
Eind januari gaat de Aktie kerkbalans weer van start. Hopelijk mogen we 
hett komende jaar weer op jullie rekenen.

Coronamaatregelen
Na de laatste persconferentie zijn onderstaande maatregelen van kracht bij 
kerkbezoek.
De besmettingen liepen de afgelopen week drastisch op. Wellicht volgen 
er strengere regels. Houd daarom het nieuws goed in de gaten. U kunt de 
maatregelen omtrent corona ook vinden achter in de kerk op het infobord.
• Mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en het verplaatsen 
binnen de kerk.
• Handen ontsmetten bij binnenkomst en voorafgaand aan het ontvangen 
van de communie.
• De 1,5 meter afstand hanteren
• Bij verkoudheid of andere klachten thuis blijven

HELAAS! 

De werkgroep was, zeker met medewerking van de Ondernemersvereniging 
Denekamp, al een flink eind op weg met de organisatie van het evenement 
“Zandtovenaar”. En toen kwam de persconferentie, die verscherpte 
coronamaatregelen aankondigde. Na onderling beraad is toen besloten om het 
evenment weer niet door te laten gaan, hoe jammer ook! 
Wellicht lukt het in 2022.
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CONTACT PAROCHIE
Opening parochiesecretariaat: 
Woensdag:    09.00 - 10.00 uur
Adres:   Beuningerstraat 75
  7588 RG, Beuningen
Tel.:  0541 - 35 13 39
Bank:   NL 47 RABO 011 07 01 429 
• Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,   

ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of  
via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur. 

• Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
• Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator 
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar  

06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

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

www.lumenchristi.nl

Locatieraad
Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

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

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 
whobbelink@hetnet.nl

UITGAVE LOCATIEBLAADJE 

Dit locatieblaadje nr.16 is voor een periode van 2 weken.
Het volgende locatieblaadje nr.17 is voor een periode van 4 weken
18 dec. 2021 t/m 15 jan.2022.
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

K l o p p e n di jk 3 2 •  D e n e k a m p

W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L
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Jan ter Steege

Oldenzaalsestraat 40A 
7591 GM Denekamp

Tel: 0541-356355

Goed eten, daar houden wij van!

A: 
E: 
T:
W: 

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

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

Wij denken graag met u mee!

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE  DENEKAMP

T. 0541 35 14 58

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

• Straatwerk & verhuur • Graafwerk zaamheden 
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen: 

gebroken puin, vulzand,  metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

LOONWERK

GRONDVERZET

TRANSPORT

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

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


