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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

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 wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 23 juni uw stuk naar het
mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 23 juni
Trudy Oude Nijeweme:
0541-353568
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Marja Beld:
06-20528901
Redactieadres: 			
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KALENDER

Juni
17
18
28

Vrijwilligersfeest kerk
Jubileumfeest KPJ
Avondfietstocht ZijActief. 18.45 uur vertrek vanaf het kerkplein

Juli
2

Oud papier

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

UITNODIGING VRIJWILLIGERSFEEST!
Beste vrijwilligers,
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk onze geloofsgemeenschap
draaiende te houden. Als waardering voor al het werk, willen we dit jaar weer een
vrijwilligersfeest geven.
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 17 juni.
Wij hopen dat alle vrijwilligers en hun partners op die avond aanwezig zullen zijn,
om er samen een gezellige avond van te maken.
De avond begint om 18.30 uur bij het parochiecentrum.
Graag een goed humeur en een fiets meebrengen.
Mocht je niet mee kunnen fietsen, maar wel daarna met ons mee willen vieren,
bel dan even naar onderstaand tel.nr., dan geven we de eindbestemming door.
Graag tot 17 juni.
Graag willen we weten hoeveel personen aan deze avond deelnemen.
Daarom vragen we jullie je op te geven bij
Trudy oude Nijeweme.
Bij voorkeur per mail of app. Graag vóór 11
juni.
Mail: jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Tel.nr. 06-18511126
Groet,
Locatieraad en Pastoraatsgroep
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GEMEENTENIEUWS
Energiebespaartips voor boerderijen
Met hulp van het Energieloket van de
gemeente kunt u uw boerderij verduurzamen
en zo inspelen op de stijgende energiekosten.
Gratis hulp en advies
Vanuit het Duurzaam Bouwloket van de
gemeente kijken we graag mee hoe u
uw boerderij kunt verduurzamen. Bij het
Energieloket zitten experts op het gebied
van woningisolatie, verwarmingsinstallaties,
ventilatie en energieopwekking. Onze
adviseurs helpen u graag om een plan op te
stellen om stapsgewijs naar een aardgasloze
of zelfs energieneutrale boerderij door te
groeien.
Bespaartips
Hieronder vindt u een aantal bespaartips van het Energieloket:
In een boerderij is het met name belangrijk om gericht te verwarmen. Soms zijn
er hoge plafonds of loopt het trapgat door tot boven waardoor veel warmte van
de begane grond verdwijnt.
Een goed ingeregelde verwarmingsinstallatie is ook erg belangrijk. Heeft
u nog een cv-ketel op aardgas? Zorg ervoor dat de retourtemperatuur van
de verwarmingsinstallatie onder de 55 graden Celsius ligt. Uw centrale
verwarmingsinstallatie haalt namelijk alleen dan een hoog rendement.
Denk daarnaast aan het toepassen van leidingisolatie en speciale radiatorfolie
achter de radiatoren die u het meest gebruikt. Hiermee minimaliseert u de
warmteverliezen in de massa van uw muur en warmteverlies in distributieleidingen.
Op de website van het Energieloket vindt u meer bespaartips en andere
belangrijke aandachtspunten bij het verduurzamen van uw boerderij: https://
www.duurzaambouwloket.nl/thema/verduurzamen-boerderijen
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UITGELICHT TEAM DORPSQUIZ: TIED TE KORT
DAT ENE WOORD
Eigenlijk willen we het beruchte woord niet gebruiken, maar toch ontkomen
we er ook niet aan. We horen het inmiddels dagelijks op het nieuws. Ik ga
proberen het niet te noemen, maar iedereen zal begrijpen welk woord ik
bedoel.
Naast alle negatieve punten die het met zich mee heeft gebracht (en nog
steeds brengt), zoals de inmiddels bekende 1,5m, mondkapje dragen, geen
concerten en festivals, avondklok, lockdowns etc., wil ik ook wel even de
positieve punten benoemen van dit alles. Ik denk dat heel veel mensen zich
daar wel in herkennen.
Mensen genieten van de natuur in eigen land;
Geen stress meer rondom verjaardagen/feesten, mogen toch nog
maar paar mensen komen;
Door de avondklok geen mensen die te lang meer blijven plakken,
terwijl je eigenlijk al naar bed wilt;
Tijd voor nieuwe hobby’s (zoals wc-papier hamsteren);
Mooie pareltjes ontdekken in Beuningen;
Weer voldoende animo voor de opleiding gebarentolk;
Tijd om al je favoriete series te kijken op Netflix;
Meer geld overhouden;
Niet stil staan in files;
Geen nieuwjaarszoenen op je werk;
Tijdens thuiswerken drink je gewoon je eigen lekkere koffie;
Heerlijk de hele dag ongegeneerd in je onesie door het huis lopen;
Als je geen zin hebt om naar een afspraak te gaan, kun je altijd de
smoes ‘ik ben verkouden’ gebruiken;
Na een feestje op tijd je bed in duiken, kroegen etc. gaan
op tijd dicht.
Zo kunnen we nog wel even doorgaan, dus bedenk dat het niet alleen maar
negatief is!
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SCHILDERIJ OPDRACHT
kies een bestaand schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De inzendingen
worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.

ONDER DE APPELSCHEL
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 12 juni 09:00 uur:
Voorganger:
pastor Kerkhof-Jonkman
Misdienaars:
Jan Hoonberg, Naduah Bloemen
Zang:
Dames en herenkoor
Collectant:
H. Rolink
Intentie:
Jan en Marietje Zanderink

Communieviering

Zaterdag 18 juni 19:30uur:
Communieviering
Collectant:
C.Loman
Jaargebed:
Johan Broenink
Intenties:
fam.Broenink, vader en moeder Oortman, Jan Kuipers,
Harry Booijink, Jan en Marietje Zanderink, ouders Zanderink-Visschedijk,
ouders Schopman-Aveskamp, uit dankbaarheid, ouders Sanderink-Golbach,
ouders Loman-Remerink
Zondag 26 juni 9:00 uur:
Communieviering
Collectant:
A. Sanderink
Jaargebed:
Herman Rikkink
Intenties:
Sientje Rikkink-Grote Punt en Bennie, Truus Grote Punt,
ouders Heerink-Nieuwhuis, pastoor van Burgsteden
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PASTORPRAAT
Geven jullie hun dan te eten……
( Overweging bij Sacramentsdag )
Beste mensen, sacramenten zijn bijzondere Gods-ontmoetingen en ervaringen
in ons bestaan; ze betekenen ons onderweg zijn met God en met medemensen
: onderweg naar morgen, naar toekomst, naar onze bestemming. In onze
kerk kennen we zeven sacramenten: Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Huwelijk,
Priesterschap, Biecht, Ziekenzalving.
In dit artikel wil ik het hebben over het sacrament van de H. Eucharistie. Dit
sacrament gaat terug op het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.
We vieren de instelling van de eucharistie op bijzondere wijze op Witte Donderdag.
Dit is in de Stille of Goede Week; om nog meer aandacht aan dit sacrament te
schenken is Sacramentsdag ingesteld. (dit jaar vieren we dit feest in het weekeinde
van 18/19 juni). De eucharistie herinnert ons eraan, dat we niet alleen over God
dienen te praten, maar dat er ook gedaan, gezorgd dient te worden. Dat maakte
Jezus ook duidelijk toen hij lang en veel gepraat had met een grote groep mensen
over het Rijk van God. Hij had het over delen met mensen die niets hebben, over
een arm om iemand heenslaan die het moeilijk heeft. Toen het al laat geworden
was zagen de leerlingen dat ze niet iedereen te eten konden geven. “Stuur ze weg
“was het advies van hen aan Jezus, maar Hij zei “Geven jullie hun dan te eten.“
Er waren vijf broden en twee vissen om van te delen. Een onmogelijke opdracht,
daar konden ze toch niet aan beginnen. Onmogelijk, inderdaad. Zolang het hart
en de handen van mensen gesloten blijven voor de ander is geen enkel probleem
op te lossen. Zolang de ene mens in handen houdt wat hij heeft en vooral bezorgd
is om eigen welzijn, dan blijft het voor de ander zoals het was.
Jezus maakte zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor het Rijk van God; dat
onlosmakelijk verbonden is met de concrete zorg om mensen ver weg en dichtbij.
Jezus bad tot God, dankte Hem, brak het brood en gaf het aan de leerlingen
om door te geven aan al die mensen. Voorafbeelding van de eucharistie, het
sacrament van de communio, de delende gemeenschap, waar niemand met
lege handen blijft. Daar gaat het om, als we bidden: “Uw rijk kome“. Onze zorg,
als leerlingen anno 2022, voor mensen, als heilzaam teken voor de ontmoeting
tussen God en mensen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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DANK JULLIE WEL
Voor alle reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn vader, in
de vorm van kaarten, mailtjes, appjes, telefoontjes, bloemen…………Het heeft ons
goed gedaan.
Mijn vader is 93 jaar geworden. De laatste jaren nam zijn fysieke gezondheid af,
maar telkens opnieuw pakte hij het leven weer op. In de Goede Week gaf hij aan
dat hij graag met ons mee wilde gaan naar de Paaswake in Ootmarsum. Na twee
sobere jaren konden we dit jaar gelukkig weer voluit het Paasfeest vieren en mijn
vader heeft ervan genoten, tot ontroerends toe. Het was zijn laatste kerkgang. Na
Pasen heeft hij in vertrouwen en steeds meer in stilte gewacht op het moment
waarop “onze Lieve Heer”, zoals hij dat zei, hem zou komen halen.
In die laatste weken heb ik veel steun gehad aan een zin die ik las in de uitgave
over Titus Brandsma naar aanleiding van zijn heilig verklaring (deze uitgave ligt
in alle kerken van Lumen Christi), woorden van Teresa van Avila die ook Titus
Brandsma hebben aangesproken: “Laat je door niets verontrusten, want alles
gaat voorbij”. Deze woorden hebben mij de rust gegeven om erbij te blijven, bij
het niet weten hoe lang nog en hoe het zou gaan, de rust bij de moeite van het
wachten. “Ik wil alleen nog maar in de zon zitten”, zei mijn vader in één van zijn
laatste weken. Ik hoop en geloof dat hij nu bij God is, in zijn licht en warmte.
José van den Bosch PW

DOOPVIERING
Zondag 3 april hebben wij Lynn Mensink mogen opnemen in onze parochie. Lynn
is de dochter van Stefan en Cynthia Mensink, en het zusje van Mike. Het was een
feestelijke en vrolijke viering. Wij willen de familie nogmaals van harte feliciteren.
Namens de doopwerkgroep, Christel en Lisa
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WERKGROEP MEDITATIEVE WANDELINGEN N.O.TWENTE
Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa in ‘t
Roderveld.
Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats
vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te werken aan
bewustwording. Aanvang 18.30 uur.
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.

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

10

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

Kloppendijk 32 • Denekamp

VRAAG
GRATIS
& VRIJB
LIJVEND
EEN PA
SSENDE
OFFERT
E AAN.

Beuningerstraat 41 | 7588 RG Beuningen

MOB. 06-12031424

WWW.THOMASKOKTUINEN.NL
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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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