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Angeline
KIENHUIS

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

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

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 10 maart uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 10 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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Carnaval bij 't Sterrebos
ZijActief avond
NL Doet - 09:00 in het parochiecentrum
Actieve ontmoeting in parochiecentrum - 10:00 uur
Oud papier

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

DORPSHUIS IDEEEN
Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie allemaal vast gehoord hebben, is onder andere Stichting Dorpshuis
bezig met een plan om de school en sporthal met een dorpshuis te combineren.
Om van het dorpshuis een succes te maken zijn we alle doeleinden aan
het inventariseren. Heb jij nog ideeën over de invulling en doeleinden van het
dorpshuis, schroom dan niet en brengs op de hoogte.
Ideeën mogen gestuurd worden naar info@dorpsraadbeuningen.nl.
Stichting Dorpshuis

PAKKETPUNT BIJ TWENTE ACTIEF
Je kon er al de leukste voertuigen huren voor een onvergetlijke dag, maar per
deze maand is Twente Actief tevens pakketpunt voor DPD, GLS en Mondial Relay
(Vinted). Dus ben je een dag niet thuis of heb je een retourpakketje, bij Twente
Actief kan iedereen uit Beuningen dus pakketjes afgeven en afhalen!
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Dat is handig!

DORPSWANDELING MET GEMEENTERAADSLEDEN
Gemeenteraadsleden op bezoek in Beuningen
Op uitnodiging van de dorpsraad bezochten gemeenteraadsleden van alle
5 politieke partijen in de gemeente Losser op zaterdag 12 februari ons
dorp. Misschien hebt u de groep wel zien rondlopen op deze zonnige frisse
winterochtend.
Begeleid door 3 dorpsraadleden werd een “dorpswandeling” gemaakt waarbij
op een aantal strategische plaatsen werd gestopt. Daar werden de raadsleden
bijgepraat over de kijk die dorpsraad heeft op een aantal onderwerpen die spelen
binnen de “Omgevingsvisie” die de gemeente binnenkort gaat vastleggen. Hierin
worden de ambities op een aantal gebieden nader bepaald voor de komende 20
jaar.
Omdat er binnenkort ook gemeenteraadsverkiezingen zijn was het ook een mooie
gelegenheid de partijen op de hoogte te stellen van op onze ideeën en wensen.
Een aantal onderwerpen die aan de orde kwamen zijn o.a.:
- wonen, met de nadruk op huisvesting voor de jeugd die hier graag wil blijven.
- veiligheid op de Beuningerstraat en Oude Dijk, i.h.b. voor fietsers en wandelaars.
- nieuwbouw van de school in combinatie met het dorpshuis.
- kwaliteitsimpuls, de modernisering van de straten van Beuningen die binnenkort
van start gaat.
Tijdens de wandeling werden ook het nieuwe speelveldje en Lomanskamp 2
bezocht. Onze indruk was dat de raadsleden de wandeling erg waardeerden.
Sommigen van hen komen hier natuurlijk anders niet of niet vaak. Er werd nog
opgemerkt dat Beuningen toch wel het mooiste dorp van de gemeente is.
Na afloop van de wandeling werd onder het genot van een kop koffie met
krentewegge nog even nagepraat in ‘t Sterrebos.
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ACTIEVE ONTMOETING
Jaaa, we mogen weer starten, we hebben er enorm veel zin in!
Het voelt bijna als ‘bevrijding‘.
Wat ontzettend fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.
De vrijwilligers kunnen weer doen waar ze goed in zijn, o.a. om mensen te
verbinden met elkaar.
Daarnaast zorgen ze voor veel gezelligheid en laten ze hun creativiteit zien op
alle fronten.
Wij waarderen dat enorm!
We hebben dat ook laten blijken rond de feestdagen, dit hebben we kunnen doen
met de Vvv bon die we hadden gekregen tijdens de Dorpsquiz van the family
Sanderink !
Heel erg bedankt hiervoor! Wat een mooi gebaar.
We gaan dus weer beginnen:
Waar:		
Parochiecentrum
Wanneer;
woensdag16 maart
Hoe laat:
10:00 uur
Elke 3e woensdagochtend van de maand, bent u van harte welkom in het
parochiecentrum,
De koffie is klaar!
Groetjes van Francien, Ilona en Nancy Evering. Zij is de vervangende kracht voor
Renate.
Helaas heeft Renate het te druk om nog langer in onze werkgroep te zitten.
We bedanken haar heel hartelijk voor alle inzet, creativiteit en gezelligheid!
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GEMEENTENIEUWS
Extra geld om hoge energierekening te betalen
De gasprijzen zijn flink gestegen en daardoor is de energierekening bij veel
mensen een stuk hoger. Het Rijk heeft extra geld om inwoners hierbij te helpen.
Hieronder leest u hoe.
Voor alle inwoners: compensatie van gemiddeld €400,- per jaar
Eén maatregel is het verlagen van de belasting op energie. Hierdoor stijgt de
prijs minder. Het betekent voor een huishouden met een gemiddeld verbruik
een compensatie van gemiddeld €400,- per jaar. Dit gebeurt vanzelf en wordt
verwerkt op uw energierekening. U ontvangt dit bedrag dus niet.
Twee andere maatregelen lopen via de gemeente. Dit geld is alleen bedoeld voor
huishoudens met een laag inkomen:
Energietoeslag
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen het bedrag vanzelf. Andere
inwoners die in aanmerking komen, kunnen de energietoeslag bij de gemeente
aanvragen.
Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum)
krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van ongeveer €200,- voor de stijgende
energiekosten. Krijgt u bijstandsuitkering? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het
bedrag straks vanzelf. Andere inwoners die in aanmerking komen, moeten de
energietoeslag zelf bij de gemeente aanvragen. Hierbij gaat het onder andere om:
• Werkenden met inkomsten op minimumniveau
• IOW-gerechtigden
• AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
• zelfstandigen met een laag inkomen
Zodra er meer bekend
is,
vindt
u
deze
informatie op onze
website samen met
het aanvraagformulier.
U kunt nu nog geen
aanvraag
doen.
U
ontvangt
het
geld
waarschijnlijk in het
eerste kwartaal van
2022. Wanneer precies,
is nog niet bekend.
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Energiebesparende maatregelen: € 200,- per huishouden met energiearmoede
in gemeente Losser
Daarnaast stelt het kabinet geld beschikbaar voor energiebesparende
maatregelen om de stookkosten te verlagen. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen
van radiatorfolie. Dit is ongeveer €200,- per huishouden met energiearmoede in
de gemeente Losser. In het eerste kwartaal van 2022 gaan we hiermee aan de
slag. We zoeken uit wie hier recht op heeft. Daarna benadert de gemeente ze.

Uw woning verduurzmamen: een stappenplan
De gemeente Losser werkt momenteel aan een wijkuitvoeringsplan voor
Beuningen in samenwerking met de klankbordgroep. In dat plan staat beschreven
hoe woningeigenaren hun woning kunnen verduurzamen en uiteindelijk
aardgasvrij maken. Een uitdagende klus, en voor elke woning is dat maatwerk.
Een stappenplan kan daarbij helpen. De komende tijd vertellen we daar graag
meer over.
Om te komen tot een verduurzamingsplan voor uw woning is inzicht noodzakelijk.
Het verkennen van uw huis of gebouw is een belangrijke eerste stap. Hoe voelt
het huis in de winter en in de zomer? Wat ervaart u als u op blote voeten over
de vloer loopt en met uw handen langs de muur strijkt? Voelt de vloer of muur
ergens warm of koud aan of ervaart u ergens tocht? Schrijf dit, samen met het
aardgas- en elektriciteitsverbruik op en vul dit eventueel aan met klussen die nog
gedaan moeten worden. Dit samen geeft u een beeld van hoe uw woning er op
dit moment aan toe is.
Voor meer informatie of advies over het verduurzamen van uw woning kunt u
contact opnemen met het duurzaam bouwloket. Hier kunt u bijvoorbeeld een
kosteloos adviesgesprek aanvragen.
www.duurzaambouwloket.nl/losser
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ONDE DE APPELSCHEL
Puzzelpagina
Sudoku - gemakkelijk

Sudoku - gemiddeld

Sudoku - moeilijk
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DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: EWK'N ES

SCHILDERIJ OPDRACHT
Kies een bestaand schilderij en maak
deze zo goed mogelijk na. De inzendingen
worden beoordeeld op creativiteit,
originaliteit en moeilijkheidsgraad.

Let vooral op de details!
Wat mooi gedaan!

TIJD VOOR ROMANTIEK
(Her)creër de foto van misschien wel
je mooiste dag uit jullie leven.
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 26 februari 19:30 uur:
Voorganger:
pastor Munsterhuis
Zang:		
Dames/herenkoor
Misdienaars:
Jan Hoonberg, Berend Geers
Collectant:
G. Smellink
Jaargebed:
Harry Booijink
Intenties:
pastoor van Burgsteden, ouders
		
Hennie en Alfons Steunebrink
Aswoensdag 2 maart 09:00 uur:
Voorganger:
pastor Kerkhof Jonkman
Misdienaars:
Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis
Collectant:
H. Kleisman
Zondag 6 maart 09:00 uur:
Zang:		
Leden van de koren
Collectant:
H. Rolink
Jaargebed:
Truus Grote Punt
Intenties:
Jan Kuipers
Zaterdag 12 maart 19:30 uur:
Voorganger:
pastor van den Bosch
Zang:		
Themakoor
Misdienaars:
Luuk Geers, Mandy Berning
Collectant:
C. Loman
Intenties:
Harry Booijink

Eucharistieviering

Steunebrink-v.d.

Ham,

Aswoensdag

Communieviering

Gezinsviering
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VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN
Beste mensen,
De veertig-dagen-tijd, die begint met Aswoensdag is net als de Advent bij uitstek
een tijd van bezinning. Een tijd om wat meer op jezelf, de ander en de Ander(God)
in te gaan. Overigens in de liturgie zijn we daar natuurlijk ook mee bezig. Als ik
denk aan de woorden die bij het Askruisje uitgesproken worden “Mens gedenk
dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren “. Maar jammer genoeg horen we hier
alleen maar een vermaning, niets over het visioen, dat wij kennen uit het Boek
Openbaring : “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Hij God zal
alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen
geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij “. Met deze tekst erbij
zou het geheel eigenlijk compleet maken. Naast de vermaning, ook de hoop, die
je als het ware beeldend over je eigen dood heen wil tillen.
Wanneer je je eigen dood onder ogen durft te zien, dan ben je ook bezig jezelf te
toetsen. Je komt dan misschien tot vragen zoals : Waarvoor leef ik ? Hoe ga ik
om met mijn eigen leven en dat van mijn medemensen ? Hoe vindt de medemens
een plek in mijn leven of hoe niet ?
Hoe komen Jezus en God in mijn leven voor of komen ze wel echt voor in mijn
leven ? Zo komen ook de woorden “ mens gedenk……….” in een heel ander licht
te staan.
Ik wens ons allen een goede voorbereiding op weg naar Pasen
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

RONDGANG VAN HET KRUIS IN DE VERTIGDAGENTIJD
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond
gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen.
Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk
geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen
gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus
Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig
lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze
onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen dat velen van u
in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare en
lijdende mens. De rondgang van het Kruis start op zaterdag 5 maart in De Lutte
en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.
Het pastoraal team Lumen Christi
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LOCATIENIEUWS
NLDoet
We doen weer mee met NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland.
De NLDoet dag wordt gehouden op vrijdag 11 maart.
We gaan wederom onze kerk een grote schoonmaakbeurt geven.
Iedereen van harte welkom om te komen helpen. Vele handen maken tenslotte
licht werk en….het is nog gezellig ook!
Vrijdag 11 maart 9.00 uur starten we met koffie met iets lekkers in het
parochiecentrum.
Aktie Kerkbalans 2022
Afgelopen weken is de actie Kerkbalans gehouden. Wij willen alle parochianen
bedanken die aan de actie hebben deelgenomen. Veel retour enveloppen zijn
terug, echter niet alle.
De retour enveloppen worden niet bij u opgehaald, maar deze kunt u inleveren
bij de vrijwillig(st)er vermeld in de brief of in de brievenbus van de kerk. Graag
zouden we alle retour enveloppen zo spoedig mogelijk ontvangen, zodat we de
administratie hiervan kunnen verwerken.
Bij voorbaat dank.
Vanwege de coronapandemie komen er minder collectegelden binnen bij
reguliere vieringen, afscheids- en of uitvaartvieringen.
Juist in deze tijd is een financiële bijdrage, om onze kerk financieel gezond te
houden dus zeer welkom.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen met aktie kerkbalans.
Jaarvergadering
De jaarvergadering staat gepland op donderdagavond 7 april bij het Sterrebos.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Nadere informatie over tijd en invulling van deze avond volgt.
We mogen weer samenkomen en vieren!
Tijdens de laatste persconferentie zijn er flinke versoepelingen aangekondigd.
We mogen weer samenkomen, ontmoeten, en vieren.
Er zijn geen regels meer voor het aantal bezoekers, geen reservering meer, koren
mogen weer zingen, etc. Dat is fijn!
Van harte nodigen we iedereen dan ook uit om weer eens aanwezig te zijn tijdens
een viering.
Ook ouders met kinderen zijn van harte welkom bij de gezinsvieringen, die met
enige regelmaat worden gehouden. De eerstvolgende gezinsviering is op 12
maart a.s.
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Zie uitnodiging elders in ‘het Klokhoes’.
Het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen
zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig
om u nog steeds aan de adviezen te houden, die de verspreiding van het virus
aantoonbaar beperken.
De locatieraad

VASTENACTIE
Nederland maakt zich op voor het einde van de meerderheid van de maatregelen
die genomen zijn vanwege de Corona pandemie. Er mag weer worden gefeest,
evenementen kunnen worden bezocht en we kunnen weer gebruik maken van
talloze horeca faciliteiten. Velen zien uit naar het door hen gemiste Carnaval.
Natuurlijk mag het leven gevierd worden nu we langzamerhand afscheid nemen
van de beperkingen. We mogen onze ogen ook niet sluiten voor het leed dat
geleden is door talloze mensen die op de een of andere wijze hard werden geraakt
door de Coronapandemie. Tegelijkertijd is overal op de wereld leed. Dagelijks leed
waarbij mensen proberen te overleven. Naast Corona hebben zij andere zorgen.
Na het Carnaval zal de Vastentijd beginnen. Traditioneel zamelen we dan geld
in voor noodlijdenden. Vastenactie steunt talloze projecten, die u kunt vinden op
de website. Veel van deze projecten zijn al omarmd door parochies en worden
ondersteund door Vastenactie. Het diaconaal beraad van Lumen Christi wilde een
project in Kameroen voor de inrichting van een gezondheidscentrum steunen.
Navraag bij Vastenactie leert dat het helaas niet meer mogelijk is aan te sluiten
bij dit project. Dit betekent dat de opbrengst van Vastenactie van Lumen Christi
naar een ander project gaat. Mede op aanwijzing van Vastenactie is de keuze
gevallen op Syrische vluchtelingen in Libanon. Sinds het uitbreken van de oorlog
in Syrië in 2011 staken er anderhalf miljoen Syriërs de grens over naar Libanon.
Zij leven vaak in bittere armoede in vluchtelingenkampen, zoals in de Bekaa vallei.
De bedoeling is met u financiële bijdrage 250 gezinnen met in meerderheid jonge
kinderen te ondersteunen. De bedoeling is te inventariseren welke hulp nodig
is. Dit gebeurt door lokale hulpverleners. Vanuit deze inventarisatie worden de
leefomstandigheden voor deze gezinnen, die in extreme armoede leven verbeterd.
De leden van het diaconaal beraad willen de ondersteuning van dit project van
harte aanbevelen.
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UITNODIGING
Zaterdag 12 maart a.s. is er om 19.30 uur een gezinsviering.
Het thema van deze viering is: “Vastentijd”.
De vasten is een tijd om je voor te bereiden op het paasfeest.
Wij willen jullie dan ook graag uitnodigen voor deze gezinsviering.
Pastor José van de Bosch zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de
zang verzorgen.
Kom daarom allen naar de kerk om er samen een mooie viering van te maken.
Graag tot zaterdag 12 maart.
Werkgroep gezinsviering

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, dopen, 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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