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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

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

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 17 november uw stuk
naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 17 november
Trudy Oude Nijeweme:
0541-353568
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Marja Beld:
06-20528901
Redactieadres: 			
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KALENDER

November
19		
11/12/13

Oud papier
Gala Beuningen

December
10		
17		
18		

Kerstconcert 'Pur Sang'
Oud papier
Kerstspel en kerstmarkt Beuningen

KATS VAN DE WIES
Op het dorpsfeest buitengewoon Beuningen had Kats van de Wies hun debuut
optreden. Spelen in eigen dorp. Wat was het een gezellig weekend.
Tevens willen wij iedereen die op ons gestemd heeft met de RaboClubSupport
actie bedanken! Het is een mooi bedrag maar we zijn er nog niet. Wij zijn bezig
met nieuwe jassen voor o.a de gala/ carnaval etc. Daarom zijn wij nog opzoek
zijn naar mensen die ons een warm hart toedragen en een bijdrage willen doen
bij deze jassen.
Uw bijdrage mag u overmaken op,
IBAN: NL64RABO0357570391 Kats van de Wies.
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VOGELTAARTEN
De winter is weer in aantocht.
De dagen worden kouder.
De VOGELTAARTEN zijn er
weer!
Een genot voor de vogels! Mooi
om er zelf naar te kijken!
Maar ook leuk om als cadeau
weg te geven!
De vogeltaarten zijn van dierlijk vet en rijkgevuld met vogelzaad en andere lekkere
versnaperingen voor de vogels.
Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u mij bellen op: 06-57211619
Ellen Steerenberg

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN
STICHTING 2022
In de week van 10 tot en met 15 oktober gingen in heel Nederland meer dan
50.000 collectanten de straat op om geld bijeen te brengen voor de Nederlandse
Brandwondenstichting. Ook in Beuningen gingen de collectanten langs de deur.
En niet zonder succes.
Door uw gulle giften en door de inzet van onze collectanten heeft deze collecte
het mooie bedrag van €555,26 opgebracht. Met dit geld kan verder gewerkt
worden aan het verbeteren van de behandeling van brandwonden, maar ook aan
het voorkomen daarvan.
Namens de Brandwonden Stichting: hartelijk dank.
Ans Booijink
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GALA BEUNINGEN - 11, 12 EN 13 NOVEMBER 2022
Nog enkele kaarten beschikbaar voor vrijdag en zondag!
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 november staat de tweede editie van het
Gala Beuningen. Na de uiterst succesvolle eerste editie vier jaar geleden, waarin
destijds de lat meteen enorm hoog werd gelegd is het dit jaar de beurt aan een
nieuwe groep artiesten. Bekenden namen zullen terugkeren, maar er is ook volop
aanwas van nieuw, aanstormend talent. Een avondvullend programma vol zang,
dans, optredens en buuts waar de actualiteiten op de hak genomen worden.
Kortom, een avond die je niet mag missen! Dit alles vindt plaats in het epicentrum
van carnavalvierend Beuningen: café 't Sterrebos.
Dat het veelbelovend is, was te zien tijdens de kaartverkoop. De zaterdag was
binnen no-time uitverkocht, maar voor de vrijdagavond en de zondagmiddag zijn
nog enkele kaarten beschikbaar. Dus wees er snel bij!
Kaarten kopen kan door een mail te sturen naar galabeuningen@hotmail.com .
Gala Beuningen
Vrijdag 11 november en zaterdag 12 november:
19:30 uur - Zaal open
20:00 uur - Start programma
Zondag 13 november:
15:30 uur - Zaal open
16:00 uur - Start programma
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HERFSTWANDELING
Herfstwandeling Beuningen opnieuw een fantastische wandeling met prachtig
lenteweer!
Op zondag 9 oktober gingen honderden wandelaars op pad vanaf de kerk in
Beuningen. Het was een stralende dag, het leek wel lente. Er kon 5 of 10 of 15 km
gewandeld worden. Onderweg waren er diverse uitkijkjes met prachtige spreuken
zoals ' juist de zon en de regen laten samen alle mooie kleuren van het leven zien'.
Met als hoogtepunt de pauze bij Huis Singraven waar we werden verrast door de
enthousiaste jongeren van de KPJ.
Bij terugkomst was het tijd voor een welverdiend biertje bij restaurant Sterrebos.
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OPEN DAG MAKU
Wie had 25 jaar geleden gedacht dat in de locatie
van Wim(Eier)Schellings een bedrijf als MAKU
er in zou vestigen. We kunnen wel beamen dat
dit bedrijf erg succesvol is en daar zijn we als
Beuningen trots op.
Op vrijdag 7 oktober was er een groot feest
voor genodigden en op zaterdag 8 oktober was
er open huis voor iedereen die belangstelling
had en de mensen keken hun ogen uit. 'Had ie
dat dacht, dat er zo'n groot bedrijf achter zat? '
vertelden bezoekers elkaar.
In de fabriekshal was de robot totaal niet onder
de indruk van de belangstelling, hij bleef zijn
aandacht op het werk houden.
Op de site valt te lezen dat MAKU
specialist is in verspaning en
matrijzenbouw. Het pand staat
vol met matrijzen, freesbanken,
vonkbanken en nog veel meer. En
ingenieurs weten door jarenlange
ervaring precies wat kan en niet
kan. Stellingen vol met materiaal
en op de bovenverdieping nieuwe
bedrijven. Eentje daarvan is Triple
green innovation waar trays
geproduceerd worden voor de
hele slateelt sector.
Bijzonder om te zien! Gefeliciteerd! En we hopen dat Beuningen nog lang kan mee
genieten van de succesvolle activiteiten van de familie Kuipers.
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HYPNOTISEUR BIJ DE KPJ
De bijeenkomst van de KPJ vond
dit keer plaats onder in de kelder
van de MAKU. Ruim 40 jongeren
waren deze avond aanwezig om
eens te bekijken wat een hypnotiseur
eigenlijk doet. Of misschien om
zich aan te melden als vrijwilliger!
Deze hypnotiseur Jos Claus zorgde
op vrijdagavond 28 oktober voor
veel spanning en sensatie. Maar het
leukste waren toch de vrijwilligers die de uiteindelijke showmakers waren. Deze
vrijdagavond melden zich ca. 15 vrijwilligers die gevraagd werden om in de rode
lamp te kijken. ‘Dit is de zon, kijk er naar. Voel je langzaam zwaar worden. Als je op
je schouders getikt wordt mag je gaan slapen’. Bij een aantal mensen gebeurde
niks en die werden gevraagd om weer te gaan zitten. Er waren verschillende fases
van hypnose. En sommige mensen zaten er diep in en sommigen minder diep.
Uiteindelijk
waren
er
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hoofdrolspelers en die bleven zitten.
Een aantal deelnemers hebben
deze avond slapende doorgebracht.
We zullen geen namen noemen.
Degenen
die
gehypnotiseerd
waren kregen opdrachten als ‘rij
zo hard mogelijk in een Ferrari’, dit
resulteerde in een mooi schouwspel
waarin vooral een deelnemer
zichtbaar flink aan het schakelen
was en zichtbaar genoot van zijn succesvolle rit. ‘Ga juichen’, was een van de
opdrachten en hij sprong hoog in de lucht en zijn blije gezicht was oprecht.
De
toeschouwers in de zaal
genoten volop van de rare acties
van de hoofdrolspelers. Laat je
vooral bijpraten door de jongeren
die deze avond aanwezig waren.
Check de foto’s voor het echte
verhaal!
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BUITENGEWOON BEUNINGEN
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BULLSEYE BEUNINGEN DENDERT DOOR IN DE BEKER
Daar waar Bullseye Beuningen bepaald niet uit de startblokken schoot in de
competitie, wisten de jongens het in de beker wel waar te maken. Het huidige
dartseizoen begon in september met een bekerwedstrijd tegen Shots FM uit
Hengelo. Deze wedstrijd werd relatief eenvoudig in een overwinning omgezet
door Bullseye Beuningen, waardoor het maandag 24 oktober j.l. tijd was voor
de tweede ronde van de beker. Hierin trof de Beuningse formatie het op papier
sterkere Globetrotters 2. Dat deze tegenstander de nodige ervaring had, was te
zien aan de statistieken. De 180'ers vallen bij de Globetrotters als rijpe appels,
maar Beuningen liet zich niet van de wijs brengen en ging vol vertrouwen de
wedstrijd in.
Als eerste was het de beurt aan Pim K., die de pijlen zoals altijd dusdanig hard in
het bord gooit dat je aan de andere kant je jas er aan kunt ophangen. Hij had het
geluk helaas niet aan zijn zijde en wist zijn singlepartij net niet te winnen. Gelukkig
had de pot erna Wessel H. het enorm op zich heupen en wist knap te winnen van
de ervaren Kevin L. Deze overwinning legde de druk bijde laatste twee spelers om
ook hun partijen te winnen. Cis S. maakte het onnodig spannend, maar wist een
punt uit het vuur te slepen. Daarna was het Guus H. die ouderwets eenvoudig zijn
partij wist te winnen en zo 'The Bullseye' op een 3-1 voorsprong wist te gooien.
Bij de doubles werd de succesvolle 'straten-tactiek' toegepast. Soms moet je
teruggaan naar de basis en zo vormden Guus en Pim 'Team Broeninkskamp' en
Wessel en Cis 'Team Oude Dijk'. Ondanks het feit dat de Globetrotters de spanning
terugbrachten in de wedstrijd door de eerste double te winnen, bleef 'Team Oude
Dijk' kalm. Het niveau lag ongelofelijk hoog, maar de stand was na de tweede
dubbel 4-2 in het voordeel van Bullseye Beuningen. Plots lag de volgende ronde
binnen handbereik, slechts één punt was maar nodig. 'Team Broeninkskamp'
liet er geen gras over groeien, en strafte de slordigheden van de tegenstander
genadeloos af. Stand: 5-2 en hiermee gaat Bullseye Beuningen komende week
voor de derde in de koker tijdens de bekerloting.
Dat de laatste twee partijen verloren gingen, doet afbreuk aan de prestatie van
Bullseye Beuningen. Ze wisten ver boven zichzelf uit te stijgen en deze partij
te winnen wat een groot compliment waard is. Hierop kan worden gebouwd
voor het restant van het lange dartseizoen. Als er een ding geleerd is na deze
overwinning, is het dat statistieken niet altijd iets zeggen en je altijd moet uitgaan
van de eigen krachten.
Of zoals een bekend gezegde luidt: 'Het bord is rond!'
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GEMEENTE BERICHTEN
KAPOTTE APPARATEN? LAAT ZE REPAREREN IN HET REPAIR CAFÉ
IN DE LUTTE!
Kapotte apparaten? Laat ze repareren in het Repair Café in De Lutte!
Gemeente Losser heeft twee repair cafés: in Losser en in De Lutte. Dit keer lichten
we het repair café in De Lutte uit.

Een kapot koffieapparaat of kapotte stofzuiger? Gooi ze niet direct weg, maar
kijk of je het kunt repareren. Als iedereen dat doet, dan besparen we een hoop
grondstoffen en dat is weer goed voor het klimaat. Bij het repair café in De Lutte
werken zeven vakkundige vrijwilligers die uw apparaten tegen een vrijwillige
bijdrage repareren. Als er kosten zijn, dan krijgt de eigenaar een telefoontje.
Het repair café is een initiatief van Stichting Dorpsbelangen De Lutte.
Allerlei apparaten zijn te repareren
Iedere tweede en vierde woensdag van de
maand kunnen Luttenaren bij het repair
café bij Erve Boerrigter terecht. Coördinator
Joost Teuben: “Er komt hier van alles
binnen. Stofzuigers, senseo-apparaten,
strijkijzers.. Er kwam zelfs een keer iemand
een elektrisch IKEA-bed brengen. Eigenlijk
kun je hier alles naartoe brengen wat je
ergens anders moeilijk kunt laten repareren.
Dus bijvoorbeeld geen fietsen of witgoedartikelen: het repair café is geen concurrentie
van het bedrijfsleven.”
Je levert je apparaten in. En dan?
Lever je je apparaten bij het repair café in, dan gaan de vrijwilligers er thuis mee
aan de slag. Je krijgt een telefoontje als ze onderdelen moeten bestellen. Die
kosten zijn voor de klant, dus de reparateur overlegt altijd eerst even of hij ze
bestelt of niet. Als het apparaat klaar is, krijg je een telefoontje. Je kan het weer
komen ophalen. Met een vrijwillige bijdrage van een paar euro kan het repair café
investeren in meer gereedschap.
Toekomstplannen repair café De Lutte
Joost Teuben: “Het repair café zit nu echt nog in een proefperiode. We kijken
nu of we genoeg werk binnenkrijgen om ook echt een locatie in te richten waar
we apparaten repareren. Nu nemen de vrijwilligers de apparaten nog mee naar
huis en repareren ze daar. Het zou mooi zijn om op een gegeven moment door
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te schuiven naar een vaste werkplek waar we ook allerlei gereedschap hebben
liggen. Ook meer vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. We zijn in elk geval nog
op zoek naar iemand die handig is met elektrische apparaten zoals telefoons en
laptops.
Komt u een keer langs?
Repair Café De Lutte
Adres: Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14 in De Lutte
Apparaten langsbrengen: Op de tweede en vierde woensdag van de maand
tussen 19:00 - 20:00 uur
Ook in Losser kunt u uw apparaten laten repareren:
Repair Café Losser:
Adres: Vlasakker 51 in Losser
Apparaten langsbrengen: Iedere vrijdag tussen 10:00 - 12:30 uur
Facebook: Repair Café Losser (groep)

AANMELDEN EVENEMENTEN 2023 TOURIST INFO DE
LUTTE-LOSSER
Als Tourist info De Lutte-Losser willen we de toeristen en inwoners in onze
gemeente graag ontvangen, inspireren en tijdig van de juiste actuele informatie
voorzien.
Staat de organisatie van een muziekevenement, voorstelling, rondleiding, festival,
tentoonstelling of een ander activiteit op de planning? Dan wil je natuurlijk dat
zoveel mogelijk mensen daarvan op de hoogte zijn.
Indien we de informatie uiterlijk 15 november a.s. ontvangen, dan kunnen we deze
invoeren op onze website en verwerken in de eerste versie van de jaarkalender
die op onze website wordt gepubliceerd.
Heb je een evenement op de planning staan?
Mail dan naar info@visitdeluttelosser.nl of meld het eenvoudig aan op
onze website www.visitdeluttelosser.nl via https://www.visitdeluttelosser.nl/
evenement-aanmelden-0/
Van belang zijn natuurlijk onderstaande gegevens:
- Datum of data met tijdstippen
- Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving
- Eventuele entreeprijzen
- Indien beschikbaar 2 foto’s van de activiteit (minimaal 1MB)
Wanneer we de jaarkalender weer up-to-date kunnen houden, heeft het voor de
organisatoren tevens het voordeel dat deze kan worden geraadpleegd voor het
plannen van de meest geschikte datum. Je kunt dan voorkomen dat je moet
‘concurreren’ met andere organisatoren.
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 5 november 19:30 uur:
Voorganger:
pastor Munsterhuis
Muziek:		
Muziekale omlijsting
Misdienaars:
Maria Hoonberg, Berend Geers
Collectant:
B. Groener
Jaargebed:
Hennie Eppink, Milja Tijhuis
Intenties:
Truus Eppink-Velthuis

Eucharistieviering

Zondag 13 november 09:00 uur:
Collectant:
A. Sanderink
Jaargebed:
Annie Evering-Zanderink, Gerrit Zanderink,
		Marian Tijhuis-Zanderink

Communieviering

Zaterdag 19 november 19:30uur:
Ceciliafeest
Voorganger:
pastor van den Bosch
Communieviering
Zang:		
Dames/herenkoor
Misdienaars:
Jan Hoonberg en Maud Zanderink
Collectant:
G.Smellink
Intenties:
pastoor van Burgsteden, Truus en Hennie Nieuwhuis en
		
Bernadet Nieuwhuis, overleden zangers van het dames/		
		herenkoor
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LOCATIENIEUWS

Herinnering Kerkbijdrage 2022
Eerder dit jaar hebben wij alle parochianen van Beuningen benaderd voor een
toezegging voor de actie Kerkbalans. Allemaal willen we onze kerk graag in ons
midden behouden als ontmoetingsplek die mensen met elkaar verbindt.
Echter zonder een jaarlijkse financiële bijdrage, die geheel ten goede komt aan
onze eigen kerk, lukt het niet de kerk te behouden. Veel parochianen hebben
gehoor gegeven aan onze oproep, en een bijdrage toegezegd. Het merendeel van
die toegezegde bedragen is in de loop van het jaar betaald. Echter een kleine
groep is dit waarschijnlijk ontschoten. Daarom willen wij u helpen herinneren: Als
u uw toegezegde bijdrage aan uw kerk nog niet hebt overgemaakt, wilt u dat dan
alsnog doen. Graag vóór 20 november 2022.
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op rekening NL47 RABO 0110 7014
29 t.n.v. OLV Altijddurende Bijstand Beuningen onder vermelding “kerkbijdrage
2022”.
Hartelijk dank.
De stijgende energieprijzen
Ook onze parochie ontkomt er niet aan om maatregelen te nemen om de kosten
voor de verwarming van de kerken en andere gebouwen in de hand te houden.
Energie is een van de grootste kostenposten van de parochie. Voor alle kerken
en pastorieën van de parochie ging het in 2020 om 47.000 Euro en 2021 was dit
bedrag al opgelopen tot boven de 58.000 Euro.
Waar we in 2022 op uitkomen is nog niet bekend maar we kunnen ervan uitgaan
dat het opnieuw flink hoger zal zijn.
In overleg met de locatieraden is het parochiebestuur genoodzaakt om
maatregelen te nemen, omdat de kosten anders niet meer op te brengen zijn.
• Daar waar mogelijk is zullen vieringen zoveel mogelijk in kleinere ruimtes
plaatsvinden. Wel gaan vooralsnog alle vieringen door.
• Tijdens vieringen zal de temperatuur lager zijn dan u afgelopen jaren gewend
was. Wij adviseren u om daar in uw kledingkeuze rekening mee te houden.
• Ook in de parochiecentra zal de verwarming lager gezet worden en activiteiten
zullen zoveel mogelijk naar één dagdeel verplaatst worden zodat de verwarming
niet de hele dag aan hoeft.
Mocht iemand nog goede ideeën hebben om energie te besparen dan horen wij
dat graag. U kunt die melden bij de locatieraad of bij het parochiebestuur. Op
onze website www.lumenchristi.nl vindt u alle contactgegevens.
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OOGSTDANKVIERING/HERFSTWANDELING

De oogstdankviering was dit jaar wederom een succes! Vele vrijwilligers hebben
de handen uit de mouwen gestoken en gezorgd voor een prachtige viering, een
fraai versierde kerk en natuurlijk koffie met krentenwegge na afloop van de viering.
Leerlingen van de basisschool hadden ware kunstwerkjes gemaakt die achter in
de kerk stonden te pronken. En ook de kruisbeelden en het Mariakapelletje waren
door de “noabers” weer mooi versierd. Iedereen bedankt voor de geweldige
bijdrage!
Ook de wandeltocht in combinatie met het oogstdankfeest was een geweldig
succes. Zo’n 500 à 600 deelnemers hebben de tocht, onder stralende
weersomstandigheden, gelopen. Er stonden prachtige kunstwerken op bijzondere
plekjes en doorkijkjes met spreuken om over na te denken.
Ook de sponsoren willen we hartelijk bedanken. De Plus voor de heerlijke
krentenbollen en Café/restaurant het Sterrebos voor het drukken van de routes.
Ook de deelnemers van zorgboerderij Sleiderink bedanken we voor hun hulp aan
de doorlijkjes! Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van de KPJ. Vol enthousiasme
hebben zij de wandelaars voorzien van een heerlijk broodjes beenham op een
unieke locatie bij het koetshuis van huize Singraven. Geweldig!
Verder iedereen die op welke wijze heeft meegeholpen, bedankt! Zonder jullie
was deze dag niet zo’n groot succes geworden.
Werkgroep oogstdankviering en werkgroep herfstwandeling

BESTE PAROCHIANEN

Het voelt enigszins onwerkelijk om ruim twee jaar na mijn aanstelling de
mededeling te doen dat ik mijn dienstverband met Lumen Christi met ingang
van 1 januari zal beëindigen. Toch is dat een keus die geheel voor mijn rekening
komt. Zoals u wellicht weet ben ik na mijn actieve dienstperiode als aalmoezenier
bij de krijgsmacht op 59- jarige leeftijd met functioneel leeftijdsontslag gegaan.
Deze regeling biedt de mogelijkheid de beschikbare tijd naar eigen wens in te
vullen. Ik heb destijds met volle overtuiging voor een benoeming van 16 uur bij
Lumen Christi gekozen. De achterliggende tijd was kort, maar ik kan terugkijken
op een periode die veel voldoening heeft gegeven, waarin ik velen van u heb
leren kennen en/of met u mocht samenwerken. Waarom dan toch Lumen Christi
verlaten? Het antwoord is dat mij de functie van diocesaan diaconaal werker is
aangeboden. Omdat diaconie mijn bijzondere belangstelling heeft en ik mij zeer
goed kan vinden in de inhoud van deze functie heb ik besloten het aanbod te
aanvaarden. Ik ga mij bezig houden met PCI’s (parochiële caritas instellingen) en
diaconaal beleid in parochies van het bisdom Utrecht.
Deze functie-inhoud betekent dat ik, zij het zijdelings, betrokken blijf bij Lumen
Christi. In overleg met het pastores team en met instemming van het bestuur
is besloten dat ik, net als nu het geval is, maar in de toekomst vanuit de functie
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inhoud van diocesaan diaconaal werker, actief zal blijven bij het diaconaal beraad,
bezoekersgroepen, en PCI van Lumen Christi. In dit scenario is van een afscheid
geen sprake omdat ik, zij het minder zichtbaar zoals tijdens vieringen, verbonden
blijf met Lumen Christi. Er zal zeker contact blijven bestaan met het pastores
team om ontwikkelingen binnen diaconie te bespreken.
Rest mij u allen hartelijk te danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de
samenwerking. In de laatste maanden van dit jaar zal ik bij gelegenheid, zoals
tijdens vieringen, een aantal van u ontmoeten. Als gezegd van een afscheid zal
geen sprake zijn. Het gaat u allen goed.
Vriendelijke groet,
Tom van Vilsteren

DOOPVIERING

Op zaterdag 8 oktober hebben we Lisa Sprakel opgenomen in onze
geloofsgemeenschap.
Lisa is de dochter van Robert en Marloes Sprakel-Hoonberg en het zusje van
Bram en Stef.
We kijken terug op een mooie doopviering.
Met vriendelijke groet,
Lisa en Christel, doopwerkgroep Beuningen

BIJZONDER KERSTCONCERT IN DE RK TE BEUNINGEN

Zaterdag 10 december verzorgt het Oldenzaals Kamerkoor ‘Pur Sang’ een
bijzonder kerstconcert in de O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand Kerk in
Beuningen. ‘Pur Sang’ brengt op verassende wijze begeleid met harp
‘A Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten ten gehore, een stuk dat vanaf de
première in 1942 al een kerst-hit is.
Kerstmis is een feest dat over de hele wereld wordt gevierd. Daarom zingt het
kamerkoor naast ‘A Ceremony of Carols’ ook bijzondere kerstliederen uit Finland,
Polen, Oekraïne, Latijns America, Hongarije, enz. Noteer alvast in uw agenda:
zaterdag 10 dec. - 16.00 uur – kosten € 15,-
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NIEUWS VAN CARITAS, HELPT U ONS, DAN KUNNEN WIJ
ANDEREN HELPEN

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest over de stijgende kosten voor
energie, boodschappen en andere zaken. Dit treft iedereen van ons, maar
sommige groepen worden hierdoor extra hard getroffen omdat ze het misschien
om welke reden dan ook al niet zo breed hadden. Dit speelt zich niet alleen af in
de grote steden maar ook in iedere plaats binnen onze parochie.
Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in
nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van
een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten, boodschappen en
dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen,
dan kunt u een beroep doen op Caritas, mits het om een eerste levensbehoefte
gaat. Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke
voorzieningen zoals kleding, schoolspullen, fiets, bijdrage in medische kosten,
schoonmaakmiddelen, boodschappen en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen
realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.
Hoe kunt u ons ondersteunen?
In het derde weekend van november wordt er in de kerk in Ootmarsum een collecte
gehouden voor Caritas. Aangezien we hiermee lang niet iedereen bereiken, kunt
u ook dit jaar weer een bijdrage naar ons overmaken, zodat wij dit werk kunnen
blijven doen.
Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via
een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.
caritaslumenchristi.nl
Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v PCI Lumen Christi
Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan
cliënten van de voedselbank en aan gezinnen die bij ons bekend zijn maar geen
voedselbank hebben, maar ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In
het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc.
Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de
feestdagen door te komen. In totaal worden er dit jaar 250 pakketten uitgedeeld.
Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzondere tijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar
moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat
wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar
via onze website, telefonisch via 06-3014 55 12 of via onze Facebook pagina
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Caritas Lumen Christi of via Diaken Tom Van Vilsteren. Onze contactgegevens
staan ook in het parochieblad vermeld. Schroom niet en neem contact met ons
op als u een hulpvraag heeft. Uiteraard worden deze vertrouwelijk behandeld.
Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur
van Caritas. Voor Ootmarsum zijn dit Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers.
Peter Metgod is het aanspreekpunt voor Beuningen en Hans Japink voor Lattrop
en Breklenkamp, Beate Nieuwhuis zit in het bestuur voor de locatie Denekamp en
Rienet Gerwers voor Tilligte.
Peter Welhuis zit De Lutte in het bestuur en sinds kort is ons bestuur weer
compleet met Renee Braakhuis namens Noord-Deurningen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden.
De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad of op
onze site vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?
Met vriendelijke groet, Bestuur Caritas Lumen Christi.

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

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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