
1

EDITIE 11

GEEN LANDAL IN DINKELDAL 3

MARIABEUKSKE   8

VOET- EN VOLLEYBALTOERNOOI 5

JAARGANG: 2022
PERIODE: 13 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER

t klokhoes‘



2

-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 DE DIGITALE, VOLLEDIGE 
KLEURVERSIE VAN 

‘T KLOKHOES ONTVANGEN? 
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:  

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.
COM

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 25 september uw stuk 
naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 25 september
Email: beuningen@lumenchristi.nl
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Augustus
17 Actieve ontmoeting

KALENDER

GEEN LANDAL IN DINKELDAL!

Beste dorpsgenoten,

De burgers van Beuningen werden dit voorjaar overvallen door de plannen 
van Paradys Recreatie:  Natuurcamping Olde Kottink wordt vanaf dit najaar 
omgebouwd naar een Landal vakantiepark met  70 luxe vakantiehuizen. 
De gemeente Losser heeft ons op twee inloopbijeenkomsten in ’t Sterrebos 
duidelijk laten weten dat  er van de kant van de gemeente geen bezwaren zijn. 
Sterker nog; de gemeente Losser bleek al een  jaar gesprekken gevoerd te hebben 
met de projectontwikkelaars, zonder de gemeenteraad of haar  burgers daar over 
te informeren. 
De Dorpsraad heeft per brief haar bezwaren nog eens helder op een rijtje gezet, 
maar ook op die  brief reageerde de Gemeente Losser afwijzend: het past binnen 
de plannen en de wetgeving van de  gemeente Losser. (Deze briefwisseling vindt u 
hier: https://dorpsraadbeuningen.nl/nieuwsbericht/ omvorming-natuurcamping-
olde-kottink). 

Een voldongen feit? 
In een tijd waarin de boeren van Beuningen door de overheid gedwongen 
worden hun bedrijven te  sluiten of drastisch in te krimpen wegens stikstof in 
natuurgebieden, een tijd waarin woningnood,  zeker voor starters in Beuningen, 
al jaren een probleem is, een tijd waarin we allemaal van ‘het gas  af’ moeten 
en het elektriciteitsnetwerk het niet aan kan, een tijd waarin de natuur en de  
biodiversiteit overal onder druk staan, in deze tijd heeft onze lokale overheid geen 
bezwaar tegen de  aanleg van 70 luxe vakantiewoningen in Natura 2000-gebied, 
aan onze prachtige Dinkel. 

Dat vinden wij onbegrijpelijk en onacceptabel. 
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Onbegrijpelijk: dat van een prachtige, prijswinnende Natuurcamping een 
verdienmodel voor  vermogende investeerders gemaakt wordt. Investeerders, 
die vaak niet eens weten waar Beuningen  ligt, maar slechts naar financieel 
rendement kijken. 
Onacceptabel: dat de gemeente Losser niet alleen geen bezwaar maakt, maar 
zelfs actief heeft meegewerkt aan het in een razend tempo doorvoeren van de 
plannen, zodat er zo snel mogelijk  gestart kon worden met de verkoop. Ook de 
burgers van Beuningen zijn ‘klanten’ van de gemeente  Losser en onze belangen 
zijn niet alleen economisch: wij vragen een zuivere afweging van álle  belangen. 
Wat kunnen we doen? 
Niets doen was voor ons geen optie: we gaan in ieder geval een poging wagen 
om de plannen tegen  te houden. 
Daarom hebben we de actiegroep ‘Geen Landal in Dinkeldal’ opgericht om met 
elkaar te kijken wat  we nog kunnen doen binnen de geldende wettelijke kaders.  
Op de inloopavond van 1 juni gaf de gemeente Losser nog twee mogelijkheden: 

1. Voor de plannen van Paradys Recreatie is een aanpassing van het 
bestemmingsplan 2013 nodig  voor de omvorming van één van de twee 
voormalige dienstwoningen naar groepsaccommodatie  voor 10 personen.
Dit relatieve detail van de plannen is een gemeentelijke procedure die op 
normale wijze doorlopen  dient te worden en waar bezwaar tegen aangetekend 
kan worden. 
Wij zullen hier bezwaar tegen aantekenen; 
2. Voor de plannen van Paradys Recreatie is een aanvraag vergunning Wet 
Natuurbescherming in  verband met de directe nabijheid van Natura2000-
gebied nodig. Op grond van art. 2.7 lid 2 van de  WNB is het verboden zonder 
vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat  afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben  voor een Natura2000-gebied. 
Het Dinkeldal in het algemeen en de Natura2000-gebieden in het bijzonder zijn 
unieke en zeer  kwetsbare natuurgebieden. De, ook door projectontwikkelaars, 
geroemde ‘rust, ruimte en unieke  natuur’ is op geen enkele wijze gediend bij 
een intensivering van recreatieve belasting in het hart  van het Dinkeldal. De 
minimaal verdrievoudiging van het aantal bezoekers, die zich gedurende het  
hele jaar rondom en in de kwetsbare natuur zullen bewegen, zal significante 
negatieve effecten  hebben voor het Natura-2000-gebied. 
Uit navraag bij de Provincie Overijssel is ons gebleken dat er nog géén aanvraag 
vergunning WNB  door ontwikkelaars is ingediend. Gezien de planning van 
ontwikkelaars en de doorlooptijd van een  dergelijke aanvraag (13 weken + 6 
weken inspraak + 6 weken bezwaar = 25 weken) , zou deze  aanvraag reeds 
ingediend dienen te zijn. 

Wegens het ontbreken van een vergunningsaanvraag WNB en dús het ontbreken 
van een  mogelijkheid tot inspraak hebben wij, de actiegroep “Geen Landal in 
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Dinkeldal”, besloten een  Handhavingsverzoek WNB in te dienen bij de Provincie 
Overijssel. Dit Handhavingsverzoek is op 25  juli jl. ingediend.  
In eerste instantie om te voorkomen dat er gestart wordt met de werkzaamheden, 
zonder dat er een  vergunning is ingediend en uiteraard met het doel te voorkomen 
dat er überhaupt 70  vakantiewoningen in het Dinkeldal worden gebouwd. 
Hoe loopt dit af? 
We doen ons best de plannen tegen te houden, maar zoals iedereen om ons heen 
ons steeds weer  laat weten: de kans dat je het wint van het grote geld is klein. 
Toch vertrouwen we op de kracht van de lokale gemeenschap, een lokale 
gemeenschap die zich niet  zomaar door het grote geld op de kop laat zitten. 
We houden u op de hoogte van de voortgang via ’t Klokhoes, en als u meer wilt 
weten, bezoekt u dan  onze website https://geenlandalindinkeldal.nl. Voor vragen 
of opmerkingen kunt u mailen naar:  info@geenlandalindinkeldal.nl. 

Actiegroep ‘Geen Landal in Dinkeldal’, 
Contactpersoon: Marc Beune

Zaterdag 16 juli jongstleden stond het 10e Beuninger Voetbal- en Volleybaltoernooi 
op het programma. 
Onder een stralende zon en een temperatuur van boven de 25 graden stonden de 
leerlingen van de Mariaschool om 14:00 uur gereed voor de aftrap. 

Degene die zich hadden opgegeven voor het voetbaltoernooi hadden tot 16:00 een 
geweldige en spannende middag. Er werd gestreden in 1 poule van 5 topteams. 
De teams die een uitnodiging hadden ontvangen van de organisatie voor dit 
prestigieuze toernooi waren: Barcelona, Manchester United, Bayern München, 
F.C. Twente en Liverpool. PSV, die uiteraard ook uitgenodigd waren, was niet van 
de partij omdat ze op zaterdag 16 juli 2022 haar fandag had georganiseerd en 
’s avonds moesten aantreden tegen Villareal CF uit Spanje. Een uitnodiging voor 
volgend jaar is door de organisatie reeds verstuurd naar de Frederiklaan 10 in 
Eindhoven.  

Na een hele middag strijden in een stralende en warme zon traden de teams 
van Manchester United (bestaande uit Jurre Mollink, Wende Wagenvoort, Cas 
Smellink en Lynn grote Beverborg) en Liverpool (bestaande uit Hanne Kamphuis, 
Rien Berendsen, Nick grote Beverborg en Emmy Nijhuis) aan om te spelen in de 
grote finale. Na een spannende strijd voor een uitzinnig publiek won Manchester 
United nipt met  4 – 3 van het Engelse Liverpool. Namens de organisatie nogmaals  
….Gefeliciteerd!!! 

VOET- EN VOLLEYBALTOERNOOI BEUNINGEN
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De overige teams, Barcelona (bestaande uit Teun Kamphuis, Lise Nijhuis en 
David Greven), Bayern München uit Beieren (bestaande uit Floris Greven, Raomi 
Bloemen, Daan Derkman en Annemijn Wagenvoort) en F.C. Twente (bestaande uit 
Noek oude Ophuis, Lott Koehorst en Stan Wagenvoort) moesten allen genoegen 
nemen met de 3e plaats. De deelnemende teams gingen dus niet met lege 
handen huiswaarts maar ontvingen minimaal een bronzen medaille en uiteraard 
een lekker verkoelend ijsje. 

Nadat rond 16:00 uur het voetbaltoernooi was afgewerkt, begon om 17:30 het 
altijd gezellige en goed bezochte Volleybaltoernooi voor inwoners van Beuningen 
en omstreken. Met 12 teams was het schema goed gevuld en werd er wederom 
gestreden om de prestigieuze Beuninger Wisselbokaal. Bij winst staat de naam 
van jouw team voor eeuwig gegraveerd op de Beker met de kleine oortjes. De 
bokaal der bokalen…..Gezien het aantal teams dat zich had aangemeld, dit 
jaar waren het er 12, is er veel animo onder de bevolking om aan dit gezellige 
volleybaltoernooi deel te nemen. Nadat het volleybaltoernooi vorig jaar en het 
jaar daarvoor niet plaats had kunnen vinden verheugde iedereen zich op een 
mooi maar vooral gezellig toernooi. De weergoden waren ons dit jaar heel goed 
gezind. Het was ’s avonds prachtig weer om te volleyballen en om er een gezellig 
feest van te maken. De deelnemers en uiteraard de organisatie genoten van het 
vrolijke en sportieve spel.

Er werd gestreden in twee poules. Ook dit jaar waren de namen van de teams van 
divers pluimage. Het team van: Net Niet wist bij voorbaat al dat het kansloos was 
gezien de naam van het team, ze hadden na 5 wedstrijden dan ook nul punten en 
eindigden als enig team met nul punten en dus als laatste. Volgend jaar gewoon 
weer proberen met een iets andere naam wellicht…

Verder viel op dat het team “Trots op de boer” de boeren een hard onder de riem 
wilden steken in deze tijd. Ze representeerden zich uitstekend met een vierde 
plaats. De overige deelnemende teams waren: Broeninkskamp 1, zij liepen maar 
nipt een finaleplaats mis. Ze hadden weliswaar evenveel punten als het team van 
Trots op de Boer maar hadden het onderlinge duel nipt met zestien tegen twintig 
verloren. Verder was er deelname van de volgende teams: Lomanskantje, KPJ 
Beuningen, FC Pepijn, De Snoek(baars) in de vijver, Goudgele Jongens (wat is hun 
lievelingsdrankje……) en Anne kaant net. 

Tijdens de poulewedstrijden, die in een ontspannen sfeer plaatsvond, werd 
duidelijk dat in poule A de teams van FC Kadoeng en het team Trots op de Boer 
streden om de plekken 1 en 2. In poule B kwamen de teams van Notenbar en Keet 
’t Gaatje als beste naar voren.
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De kleine finale (strijdend om de plekken 3 en 4) werd gespeeld door het team 
van: Trost op de Boer en Keet ’t Gaatje. Het team van Keet ‘t Gaatje legde beslag 
op de 3e plaats en nam de daarbij horende Wisselbeker mee naar huis (die om 
een of andere reden groter was dan die van de plaatsen 1 en 2….).  

De grote finale werd gespeeld door de teams van: FC Kadoeng en Notenbar. 
Het team van FC Kadoeng won, na een spannende wedstrijd waar het team 
van Notenbar lang op voorsprong stond, voor de tweede keer dit prestigieuze 
Volleybaltoernooi, een puike prestatie. 

De organisatie feliciteert alle winnaars van deze 10e editie en bedankt iedereen 
die van deze dag een groot succes hebben gemaakt. 

Uiteraard willen we via deze weg al onze sponsoren bedanken. Uiteraard kan dit 
toernooi niet slagen zonder de hulp van de vele vrijwilligers, ook danken wij hen 
voor de inzet. We zien u graag volgend jaar terug bij het Beuninger Voetbal- en 
Volleybaltoernooi. 
Op de foto’s ziet u de diverse winnaars van dit jaar en een algehele foto van alle 
deelnemende kinderen van de Mariaschool uit Beuningen.
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 13 augustus 19:30 uur: Eucharistieviering bij de kapel
Voorganger: pastor Munsterhuid Maria ten Hemelopneming
Collectant: B. Groener
Zang:  Dames-/herenkoor en themakooor
Misdienaars: Mandy Berning, Maud Zanderink
Jaargebed: Jan Zanderink
Intenties: Gerrit Zanderink, Harrie Booijink, ouders Loman-Remerink

Zondag 21 augustus 09:00 uur  Communieviering
Collectant: H. Kleisman
Intenties:  Hanna Olde Olthuis, ouders Steunebrink-van der Ham,
  Hennie en Alfons Steunebrink

Zaterdag 27 augustus 19:30uur: Communieviering
Voorganger: pastor van den Bosch
Collectant: G. Smellink
Misdienaars: Maria Hoonberg, Berend Geers
Intenties: ouders Sanderink-Golbach, pastoor van Burgsteden,
  Jan en Marietje Zanderink, Hennie Rikkink
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PASTORPRAAT - OMGEKEERD

Terwijl half Nederland het land vanwege de vakantie heeft verlaten, het kabinet op 
zomerreces is alsof er niks aan de hand is, zijn de acties van de boeren vanwege 
hun protest tegen de aanpak van de stikstofcrisis nog volop gaande. Gelukkig 
liggen vele landgenoten de boeren na aan het hart en is er volop begrip voor de 
problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. Maar het is oneerlijk dat zij 
als de hoofdschuldige worden aangewezen. Dat zijn wij met z’n allen die er een 
luxe levensstandaard op na houden, goedkoop voedsel willen, graag zover en zo 
vaak mogelijk willen reizen en te lui zijn of geen tijd vrij maken om te winkelen en 
alles via internet van over de hele wereld bestellen en het aan onze voordeur laten 
bezorgen. En o wee als het er de volgende dag nog niet is. 
Allen zijn we verantwoordelijk de situatie waarin we nu zitten, de landbouw, de 
industrie en de samenleving. Meer dan ooit is er goede leiding nodig die ons 
samenbrengt en ons perspectief biedt samen de crisis te boven te komen. Terwijl 
onze regering en vele landgenoten zich ver weg onbezorgd koesteren in de zon, 
hangt er hier letterlijk en figuurlijk een rouwsluier over het land. De Nederlandse 
vlaggen, symbool van vrijheid, hangen omgekeerd door het hele land. Zijn 
zij wellicht niet een confronterend symbool dat wij letterlijk ons leven moeten 
omkeren? 
Dat wij met de vrijheid en het Zwitserlevengevoel, dat uit de hand is gelopen, een 
leefbare wereld voor allen en onze natuur hebben verloren? Zou het verhaal uit 
het Boek Jona ons in deze tijd op de goede weg kunnen helpen? Daar krijgt Jona 
van God de opdracht om naar de stad Ninivé te gaan en de inwoners op te roepen 
dat zij hun leven moeten omkeren want anders zal dat leiden tot hun vernietiging. 
Jona ziet dat niet zitten, slaat op de vlucht, komt met de boot op zee in een storm 
terecht en wordt overboord gegooid. Opgevangen door een grote vis wordt hij op 
het strand uitgeworpen om toch de boodschap van God aan de stad Ninivé over 
te brengen. Zij doen boete, keren hun leven om en worden gered. Wij weten zelf 
ook wel dat we op de huidige levenswijze en welvaartstand niet verder kunnen. 
Ook wij dienen de boodschap van ommekeer van ons leven zoals ons al jaren 
door onze klimaatwetenschappers is voorgehouden serieus te nemen. Keer je 
leven om, de grenzeloze vrijheid die wij onszelf toe-eigenden is een doodlopende 
weg en zal uiteindelijk ons leven vernietigen. Zouden onze boeren, bij wie het 
goede rentmeesterschap van de aarde in hun genen zit, ons niet op profetische 
wijze kunnen voorgaan? Maar dan moeten wij hen als samenleving de kans, 
mogelijkheid en perspectief bieden door ons leven op de kop te durven zetten 
en tevreden zijn met datgene wat we echt nodig hebben. Dan zal het moment 
aanbreken waarop we de Nederlandse vlag weer met een dankbaar en eervol 
gevoel omhoog kunnen hijsen.   

Pastor Kerkhof Jonkman
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WIJ GEDENKEN - IET ENSINK-TER BEEK

Iet werd geboren op 10 april 1939 in Tubbergen. Ze was de op één na jongste telg 
uit een ondernemersgezin.
Haar moeder had een eigen winkel en haar vader een vervoersbedrijf waardoor er 
altijd veel mensen over de vloer kwamen.
Hierdoor leerde ze al op jonge leeftijd om op een leuke en gezellige manier, vaak 
met een grap contact te maken met mensen.
Na de lagere school ging Iet eerst naar de Mulo en daarna een vervolgopleiding 
als lerares.
Als pas geslaagd lerares ging ze naar Klazienaveen en daarna naar Twello om 
les te geven. Hier woonde ze toen ook op kamers. Het was te ver om elke dag op 
en neer te rijden. Maar… toch reed ze elk weekend in haar eigen gele Arabellaatje 
graag weer terug naar de gezelligheid in Tubbergen.
Daar kwam ze op de jaarlijkse kermis Piet Ensink tegen. Al snel trouwden ze en 
kregen 3 kinderen. Mirjam, Loes en Marc. In die tijd moest ze nog als werkende 
vrouw haar baan opgeven, omdat ze ging trouwen, maar dit bood haar wel de 
kans om zich volledig te richten op haar gezin. En haar kinderen waren daar 
dankbaar voor. Aanvankelijk gingen Iet en Piet wonen in Oldenzaal. Later werd 
het Zevenaar. Twente trok en toen er in Beuningen een huis te koop was, was de 
beslissing gauw genomen.'t oale Vonner'; dit moest het worden! Iet werd actief 
in het dorpsleven. Sinterklaas, Koninginnedag en de carnavalsoptocht konden 
op jouw hulp en aanwezigheid rekenen.Elk jaar liep je samen met de buurt weer 
vrolijk uitgedost mee in de optocht, om steevast te eindigen bij 't Sterrebos waar 
het carnaval vieren pas écht begon! Iet werd lid van het parochiële kerkkoor, waar 
ze zeer gewaardeerd werd om haar inzet. En als vrijwilliger bij het Toeristisch 
Informatiepunt Twente kon ze ons dorpje bij de toeristen aanbevelen. Opgewekt 
en vrolijk.
Enkele jaren na het overlijden van haar man Piet werd haar gezondheid steeds 
brozer. Het alleen blijven wonen leek niet meer verantwoord.
Het huis werd verbouwd en Marc kwam met zijn gezin bij haar wonen. Ondanks 
dat haar gezondheid haar toen al behoorlijk in de steek liet heeft ze nog een poosje 
van haar nieuwe onderkomen kunnen genieten, zij het veel te kort.Lichamelijk 
moest ze steeds meer inleveren.
Mentaal gaf ze niet op maar uiteindelijk kon haar lichaam de strijd niet meer 
aan. Op 16 juli 2022 is ze overleden. Op 21 juli hebben velen afscheid van haar 
genomen in de parochiekerk van Beuningen. Op 22 juli is ze, na een gezongen 
uitvaartviering te ruste gelegd bij haar man Piet op het kerkhof van Beuningen.

We wensen de familie Ensink sterkte toe voor de komende tijd.

Werkgroep avondwake
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15 AUGUSTUS - MARIA TEN HEMELOPNEMING.

Maria Ten Hemelopneming valt dit jaar op maandag. Daarom hebben we besloten 
de viering te verplaatsen naar het weekend. Daarom zal er op zaterdag 13 
augustus bij goed weer een Mariaviering zijn bij de Mariakapel aan de Schoolweg. 
De viering is om 19.30 uur en zal in het teken staan van Maria, de patrones van 
onze geloofsgemeenschap Beuningen. Pastor Munsterhuis zal voorgaan en het 
dames- en herenkoor en het themakoor zullen samen de viering opluisteren. 
Er zullen banken worden geplaatst zodat veel bezoekers van de viering kunnen 
zitten. Voorafgaand aan de viering zal pastor Munsterhuis met enkele acolieten 
vanaf de kerk lopen naar de Mariakapel. Mensen, die dat willen kunnen zich hierbij 
aansluiten. Het vertrek is 19.15 uur bij de kerk, zodat op tijd met de viering bij de 
kapel kan worden begonnen. Na de viering zal pastor Munsterhuis met enkele 
acolieten de hosties ook weer lopend terug brengen naar de kerk.. Aanwezigen 
die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten. 
Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan zal de viering in de kerk worden 
gehouden, eveneens om 19.30 uur.
We hopen samen met veel gelovigen op een mooie viering. 
Ook belangstellenden uit andere locaties zijn van harte welkom op deze “ Moeder-
Gods-dag.”
Tot 13 augustus om 19.30 uur bij de Mariakapel aan de Schoolweg.

50 JAAR COLLECTANT!

Hennie Rolink zien we al jaren als vaste collectant tijdens de vieringen. Op zondag 
24 juli heeft hij echter voor het laatst gecollecteerd.
Na 50 jaar lang collectant te zijn geweest, is hij nu gestopt. We zijn Hennie dan 
ook zeer dankbaar voor zovele jaren vrijwilligerswerk. 
Door de locatieraad is aan hem een attentie uitgereikt als ‘dank je wel’ voor zijn 
jarenlange inzet.

BEDANKT!

Na bijna 50 jaar ben ik gestopt als vrijwilliger. Als laatste heb ik zondag 24 juli j.l. 
gecollecteerd.
Bij deze wil ik de locatieraad van de parochiekerk Beuningen bedanken voor de 
attentie die ik heb mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Hennie Rolink
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TITUS, HELD OF HEILIGE?

Op donderdag 8 september 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, 
held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus 
Brandsma.
Op 15 mei jl. is Titus Brandsma in Rome door Paus Franciscus heilig verklaard. In 
een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat 
het levensverhaal van Titus Brandsma, wat hem bezield heeft en hoe hij geleefd 
heeft. Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren op een boerderij in Ugoklooster 
(bij Bolsward). Toen hij karmeliet werd nam hij de kloosternaam Titus aan. Als 
gevolg van zijn principiële opstelling tegen de Duitse bezettingsmacht werd hij 
gearresteerd en in 1942 te Dachau en met een injectie om het leven gebracht. 
Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het 
oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog 
had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten 
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, 
maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.
In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal 
van deze religieus bewogen man. Interessante voorstelling voor jongeren en 
volwassen.      ...vervolg op volgende pagina

MISDIENAARSREISJE

Maandag 18 juli zijn we met onze groep misdienaars naar attractiepark Slagharen 
geweest. Het kon gelukkig dit jaar weer doorgaan en daar zijn we erg blij mee.
We hebben er mooi weer bij gehad, en een leuke dag van gemaakt. Overdag 
hebben we samen een patatje gegeten, en als afsluiter hebben we ter verkoeling 
op de terugweg een ijsje gehad.
We zijn blij met de misdienaars binnen onze parochie van Beuningen, en hebben 
dit uitje dik verdient.
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KEARK OP 'N KOP

Keark op ’n kop, dat is Kliederkerk op z’n Twents. 
Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van 
kerk-zijn, overgewaaid uit Engeland. Het concept slaat aan, overal schieten 
zogenaamde Kliederkerken uit de grond, en een groeiend aantal daarvan is 
gelukkig ook oecumenisch.  
Vlak voor de coronatijd rees het plan om ook in Denekamp zoiets op te starten, 
en er een eigen draai aan te geven, met een eigen naam. Door de beide kerken 
werden stappen gezet. Vanuit de landelijke kerk (PKN) wordt professionele 
ondersteuning geboden. En er is een netwerk waarin ervaringen en tips worden 
gedeeld. Nu werken we aan een plaatselijk netwerk van mensen die mee willen 
doen. Een begin is gemaakt. We gaan van start! 
Keark op ’n kop: je bent welkom, gelovig of niet, jong of oud(er), single of koppel, 
met of zonder kinderen. Uitgangspunt is een Bijbelverhaal 
Daar gaan we mee aan de slag, binnen en buiten, in deze volgorde: 
- Samen ontdekken - Samen vieren - Samen eten 
In Denekamp starten we op zondag 2 oktober van 15.00 - 17.00 uur in en om de 
Protestantse kerk aan de Grotestraat. De volgende datum is: 5 februari 2023 van 
15.00-17.00 uur in de Nicolaaskerk. 
Zondag 2 oktober, 15.00-17.00 uur , Protestantse Kerk, Grotestraat 3 Denekamp 
Thema: DE SCHEPPING  
Hiermee sluiten we aan bij het oecumenische project ‘Zorg om de aarde’ 
(Protestantse kerken in Dinkelland en Parochie Lumen Christi) 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden bij: 
Kim Grote Punt; email: kimgrotepunt@hotmail.com; tel. 06-10 08 87 84 (bij 
voorkeur via Whatsapp) 
Gea Broekman; email: Gea.broekman@gmail.com; tel. 06-29 88 72 20  
Wil je ook wel (een keertje) meehelpen met de organisatie?  
Ook daarvoor kun je je aanmelden bij een van bovengenoemde personen. 
Laten we het leven vieren! 
Namens het kernteam, 
pastor Ingrid Schraven en ds Erna Lensink 
*Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor de organisatie 

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze 
voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. 
Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.
Waar: RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum
Wanneer: Donderdag 8 september 2022 om 20.00 uur.
Prijs: € 5 (graag gepast geld meenemen)
Aanmelden verplicht: parochiesecretariaat Lumen Christi, secretariaat
@lumenchristi.nl, 0541-353551 (ma t/m vrij van 9.00 tot 11.30u)
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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, 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.

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

BESTE PAROCHIANEN

Jaarlijks worden Nederlandse militairen voor militaire en humanitaire missies 
uitgezonden naar verschillende oorlogs- en crisis gebieden. De mannen en 
vrouwen verlaten huis en haard om mensen ver weg een veilige omgeving te 
bieden. Nederlandse militairen zijn bereid hun leven op het spel te zetten voor 
vrede en gerechtigheid.  Het Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) steunt 
het thuisfront van de uitgezonden militair. Zij doet dit o.a. door krijgsmacht 
aalmoezeniers van de dienst RKGV (Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging) 
van Defensie en activiteiten voor het thuisfront financieel te ondersteunen. Als 
krijgsmacht aalmoezenier buiten dienst draag ik het NKT een warm hart toe. 
Volgende maand, september,  wordt in verschillende kerken de jaarlijkse collecte 
voor het Nationaal Katholiek thuisfront (NKT) gehouden. Ik hoop van harte dat u  
het goede werk van het NKT wilt  steunen. Uw financiële bijdrage wordt daarom 
zeer gewaardeerd. Ik dank u namens het NKT op voorhand voor uw gift.
Vriendelijke groet,
Tom van Vilsteren
Diaken Lumen Christi
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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



16

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


