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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

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

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

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 9 februari uw stuk naar 
het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten: 
Kopij inleveren voor: 9 februari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

De Huisartsenpraktijk & Apotheek (De Lutte) is gesloten vanwege vakantie van: 
27 februari t/m 3 maart

Eindelijk kan het weer doorgaan, 
Carnaval in Beuningen. 16 en 17 
februari is het zover.  Na lang wachten 
mag de carnavalskleding weer uit 
de kast en mogen de steken weer 
op.  We zullen er als vanouds weer 
een fantastisch feest van maken. 
Hieronder volgt het programma.

Donderdag 16 februari
20:00 uur (zaal open) Opkomst van de 
13de  hoogheden CV De Valappels bij 
Residentie ‘t Sterrebos.

Vrijdag 17 februari
13.30 uur Opstellen optocht op de 
Lomanskamp 2.
14.00 uur Start optocht
14.30 uur Spetterende show 
bij Sterrebos; polonaise en 
artiestenparade. Alle kinderen die in 
de optocht meedoen worden op het 
podium uitgenodigd.
16.30 uur Bezoek van vele hoogheden 
uit de omstreken. Het carnaval barst 
los.

Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568
Marja Beld: 06-20528901

CARNAVAL BEUNINGEN 2023

Februari
2  Jaarvergadering KPJ
15  10:00 uur Actieve ontmoeting
16  Opkomst hoogheden Valappels
17  Carnavalsoptocht Beuningen
24-25  Oud papier

KALENDER

CORRESPONDENTIE
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ACTIEVE ONTMOETING

OUDERENBOND BEUNINGEN 03-01-1971 T/M 31-12-2022

OUDPAPIER CONTAINER VERZAMELDATA

Een nieuw jaar, een nieuw begin, kijken wat 2023 ons 
brengen zal.. 
18 Januari j.l. hebben we met elkaar geproost! 
Ondertussen werden er knieperkes gebakken en 
gezellig bijgekletst.
Fijn om elkaar weer te spreken.

We komen woensdag 15 februari ook weer bij elkaar, 
om 10uur in het parochiecentrum is de koffie klaar.

Iedereen is welkom!
Vrijwilligers de Actieve ontmoeting

Na 52 jaar stopt nu de Ouderenbond. Doordat het ledental terugliep en er geen 
nieuwe leden meer bijkwamen, nam het aantal actieve deelnemers drastisch af. 
Het bestuur heeft daarom besloten te moeten stoppen. Graag willen wij voorzitter 
Jo Nijhuis bedanken voor haar jarenlange inzet. Zij was de laatste voorzitter. Voor 
haar waren dat mevr. Santje Westerhof en mevr. Marie Raatgerink. Ook pastoor 
Van Burgsteden was in die jaren een stuwende kracht voor de vereniging. Een 
hoogtepunt was het 25 jarig bestaan in 1996 met een gezongen mis en een 
heerlijk etentje bij Sterrebos. Het doel van de Ouderenbond was vooral het gezellig 
samenzijn. Dat valt nu weg. De overgebleven 6 leden - allen boven de 80, zelfs 90 
jaar vinden dit erg jammer. Zij zouden toch graag nog een beetje contact met 
elkaar willen houden. Er is gedacht om nu eenmaal in de 6 weken een gezellig 
koffie- praatuurtje te organiseren. Hier wordt over nagedacht en daarover komt 
nog een berichtje. 

Jo Nijhuis, Truus Steunebrink, Lidl van de Belt, Annie Mollink, Johan Kuipers en Ben 
Olde Olthuis (laatste leden)

• 24- 25 febr. 2023
• 31 maart-1 april
• 5- 6 mei 2023
• 9- 10 juni 2023

• 4 – 15 juli 2023
• 25 – 26 aug. 2023
• 29 – 30 sept. 2023
• 3 – 4 nov. 2023

• 8 - 9 dec. 2023
• 12 -13 jan 2024
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VALAPPEL SUPPORTER

GUUS HOONBERG WINNAAR SNERTRONDE

Word jij ook Valappelsupporter? 
Aanmelden kan vanaf nu!
Zoals wij in de vorige editie hebben 
aangegeven kun je vanaf dit jaar 
Valappelsupporter worden. Als 
Valappelsupporter ben je steunend 
lid van CV de Valappels Beuningen en 
betaal jaarlijks maar €10,-. Natuurlijk 
staat daar ook wat tegenover en 
krijg je een plekje op onze Valappel-
trailer tijdens de carnavalsoptocht 
in Denekamp. Daarnaast ontvang 
je ook een leuke attentie als 
Valappelsupporters: een prachtig 
vissershoedje mét logo. Zo kun je aan 
iedereen laten zien dat je een echte 
Valappelsupporter bent. 

Dus meld je snel via de volgende link: 
www.devalappels.nl/supporter 
of scan de QR code. 

Tot snel Valappelsupporters!

7 januari j.l. werd er traditie getrouw op de eerste 
zaterdag in het nieuwe jaar de snertronde verschoten. 
De weersomstandig heden waren gelukkig goed dit 
keer. Dit was ook te merken aan de opkomst maar 
liefst 28 personen namen deel aan deze wedstrijd. 
Het was dit keer Guus Hoonberg die er met de titel 
vandoor ging en ook tevens het record verbrak dat op 
naam van Peter Zanderink stond met 14 schoten en 
122 meter. Guus wist het dit maal in 13 schoten en 
24,10 meter te doen, een uitstekende prestatie. Bij de 
60 plussers was het Jan Benneker die de eerst plaats 
haalde met 17 schoten en 69,10 meter.
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Beste dorpsbewoners,

De inzameling voor de Dierenvoedselbank Zorg voor Mens en Dier Twente is 
zaterdag 7 januari weggebracht.
De dierenvoedselbank is erg blij met het resultaat en laat weten dat Beuningen 
met haar inzameling een prachtig resultaat heeft bereikt waarmee veel dieren blij 
gemaakt kunnen worden.

Bent of kent u iemand die hulp in de vorm van dierenvoedsel/benodigdheden 
nodig heeft dan is de eerste stap om de locale reguliere Voedselbank te vragen of 
zij ook hierin kunnen helpen. Indien zij dat niet kunnen kan bij Dierenvoedselbank 
ZvMeDT hulp aangevraagd worden.

Natuurlijk kan de Dierenvoedselbank ZvMeDT het hele jaar door steun gebruiken 
om hun goede werk te kunnen doen. U kunt dan contact met hen opnemen 
via Dierenvoedselbankzvmedt@gmail.com of doneren aan Stichting Help 
Anderen te Hengelo NL70 ABNA 0513 416323 onder vermelding "donatie voor 
Dierenvoedselbank ZvMeDT".  

Via deze weg wil ik iedereen die in natura of financieel bijgedragen heeft aan 
de afgelopen actie heel hartelijk danken. Ik weet dat ook door over de actie te 
vertellen er z elfs van buiten ons dorp gedoneerd werd! Mooi dat Beuningen ook 
voor dieren een warm hart heeft!

Met hartelijke groet,
Manon Thijs

DIERENVOEDSELBANK
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KNOBELTOERNOOI KPJ
Zondag 15 januari heeft de KPJ Beuningen een knobeltoernooi georganiseerd 
voor jong en oud. Er waren veel mooie prijzen geregeld. Elke ronde werden er 2 
prijzen uitgedeeld en iedereen begon fanatiek te dobbelen. Je gooit met 3 stenen, 
de hoogste worp en laagste worp wonnen een prijs! De hoofdprijs was een kuub 
zand! Als je die won, mag je zelf kiezen bij wie de kuub voor de deur komt! De 
gelukkige winnaar is Femke Athmer, dus houd je oprit in de gaten! Het was een 
zeer gezellige dag, dus de activiteit is voor herhaling vatbaar! 

- Jaarvergadering KPJ 
Er is weer een nieuw jaar van start gegaan, daarom beginnen we het jaar met een 
jaarvergadering! Deze zal 2 februari plaats vinden bij 't Sterrebos in de achterzaal. 
Tijdens deze vergadering kijken we  met jullie terug op het afgelopen jaar en 
worden de aankomende activiteiten toegelicht! 
Ook wordt de jaarvergadering afgesloten met de jaarlijkse bingo! Met 2 
fantastische presentatoren en geweldige prijzenpakketten! 

Als tipje van de sluier maken we een aankomend activiteit bekend! 

- Après-ski feest
We trappen af met het après-ski themafeest! Dit wordt gehouden op zaterdag 4 
maart. De dresscode is natuurlijk après-ski! We halen de bierpullen uit de kast en 
Jägerbombs worden al ingekocht! 
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PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN
Wilt u een waardevolle bijdrage leveren 
aan onze gemeente? 
Word lid van de participatieraad sociaal 
domein!

‘Er zijn voor de inwoners van Losser, 
luisteren naar wat zij nodig hebben en 
dat betrekken bij de besluitvorming. 
Dat geeft een voldaan gevoel!’ - Harry 
Stopel, voorzitter participatieraad. 
 
Gevraagd en ongevraagd advies geven 
over beleidsvraagstukken in het sociaal 
domein. Dat is wat de participatieraad 
voor de gemeente Losser doet. De raad 
is een onafhankelijke adviesraad voor 
het college van de gemeente Losser. 
Zij buigen zich over vraagstukken 
rond thema’s zoals zorg, welzijn, 
gezondheidszorg, werk en inkomen, 
sport en cultuur. 

De participatieraad
De participatieraad bestaat uit vijf 
vrijwilligers uit de verschillende 
dorpskernen van gemeente Losser. 
De leden zijn Irma Davina, Anne 
Dierselhuis, Jos Westerveld, Robert 
Olde Heuvel en Rob Swennenhuis. 
Ze hebben allemaal een andere 
achtergrond. En komen eens per 
maand bij elkaar op verschillende 
locaties in de gemeente Losser.  ‘Als 
inwoner in de participatieraad actief 
deelnemen en invloed hebben op de 
kwaliteit van gemeentelijk beleid. Dat 
is pakkend en meer dan de moeite 
waard.’ Zegt Harry Stopel. 

‘Als participatieraad zijn wij hét 
aanspreekpunt van een dorp, wijk, 
organisatie of vereniging.’ Vertelt 
Rob Swennenhuis. ‘We bekijken goed 
wat er in de samenleving speelt. Dit 
nemen we mee in ons advies aan 
het college.’ Op die manier leveren 
de leden van de participatieraad een 
enorm waardevolle bijdrage aan 
onze gemeente. ‘Voorstellen van de 
participatieraad in het gemeentelijk 
beleid terugzien geeft voldoening. Wij 
doen ertoe.’ Zegt Jos Westerveld.  

Nieuwe leden gezocht
De participatieraad is op zoek naar 
nieuwe leden om de raad te versterken. 
Heeft u affiniteit met– of ervaring 
binnen het sociaal domein? 
Bijvoorbeeld vanuit (eerder) werk? Wilt 
u een waardevolle bijdrage leveren aan 
onze gemeente? 
Vindt u het leuk om beleidsvraagstukken 
te analyseren en hier uw mening 
over te geven? Staat u middenin de 
samenleving en weet u goed wat er 
speelt in uw dorp of buurt? 

Dan horen wij graag van u! 
Meld u aan voor de participatieraad 
door een mail te sturen naar Harry 
Stopel, voorzitter, via 
participatieraad@gmail.com of 06-
22941855

Leden van de participatieraad moeten 
woonachtig zijn in de gemeente 
Losser en geen deel uitmaken van een 
professionele organisatie die actief 
is binnen het sociaal domein van de 
gemeente Losser 
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GEMEENTENIEUWS

ZIJ ACTIEF BEUNINGEN

DOE MEE MET DE INKOOPACTIE EN VERDUURZAAM JE 

EIGEN WONING!

De gemeente organiseert een inkoopactie voor alle huiseigenaren in Losser! 
Tijdens de actie koop je samen met andere inwoners isolatiemaatregelen, 
zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Zo ontvang je offertes met een 
goede prijs/kwaliteit verhouding.
We werken samen met ‘Winst uit je woning’. Zij helpen je met het kiezen van de 
maatregelen waar je het meest aan hebt én helpen je optimaal gebruik te maken 
van de mogelijke subsidies.
Heb je een eigen woning? Houd dan je brievenbus in de gaten, rond 24 januari 
ontvang je van ons een brief met uitleg hoe je mee kunt doen. Deze inkoopactie 
duurt tot en met 31 maart 2023.
Meer weten? Kijk op www.winstuitjewoning.nl/losser. Hier kun je je ook 
aanmelden om mee te doen met de actie.

Op woensdag 18 januari 2023 vond de jaarvergadering over 2022 en de bingo 
plaats van ZijActief Beuningen. Na verslagen secretaris en penningmeester was 
er bestuurswisseling. Annette Blokhuis nam na 9 jaar afscheid van het bestuur. 
Angeline Kienhuis kwam nieuw in het bestuur en nam tevens het secretariaat van 
haar over. Daarna was het tijd voor huldiging jubilarissen. 

Diny Eppink, Marietje IJland en Lenie Oude Egbrink waren 50 jaar lid. Lies 
Duivelshof, Brigitte Keizer en Hilde Oude Nijeweme 40 jaar lid van ZijActief.  

Op de foto: Hilde, Brigitte, Marietje en Diny. Lies en Leny ontbreken op de foto. 
Ze ontvingen een boeket bloemen en oorkonde als aandenken aan dit jubileum. 
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DORPSRAAD BEUNINGEN
Op 11 januari jl. werd de eerste dorpsraadvergadering van 2023 gehouden.
Als gasten waren wethouder Marian Oosterbroek en beleidsadviseur welzijn Peter 
Bosman van de gemeente Losser aanwezig, onder andere om in het kader van 
het participatietraject de samenwerking dorpsraad - gemeente te bespreken. 
De gemeente wil de dorpsraden meer betrekken. Het huidige convenant uit 2005 
met de dorpsraden in de gemeente is verouderd en met de dorpsraden wordt 
besproken wat de wensen en verwachtingen zijn en of er behoefte is aan een 
nieuw convenant. De dorpsraad is gevraagd hoe gedacht wordt over zaken als 
inwonerparticipatie. Het was een constructief gesprek en de gemeente komt 
hierop terug.
Verder is gesproken over:

Kwaliteitsimpuls/revitalisatie: de werkzaamheden aan de Pastoor Bolscherstraat 
zijn gestart. Ook de overige geplande werkzaamheden worden uitgevoerd, 
maar deze ondervinden volgens de gemeente vertraging door o.a. de situatie 
op de arbeidsmarkt. Over de parkeerplaatsen aan de Broeninkskamp neemt de 
gemeente contact op met de bewoners.

Jongerenhuisvesting – uitbreiding woningen in Beuningen:
Het bestemmingsplan is vastgesteld voor jongerenhuisvesting (drie dubbele 
woningen) achter ‘t Sterrebos. Ook voor de Pastoor Bolscherstraat is het 
bestemmingsplan dat de bouw van twee vrijstaande doelgroep onafhankelijke 
woningen mogelijk maakt, vastgesteld. In totaal kan het woningbestand in 
Beuningen daardoor dus met 8 woningen worden uitgebreid.

Nieuwbouw school en dorpshuis: deze maand wordt het proces om de architect 
te kiezen in gang gezet. De Stichting Dorpshuis heeft verzocht bij de aanbesteding 
ook een plaatselijke architect en een aannemer uit de omgeving uit te nodigen. 
De bouwwerkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van KONOT 
uitgevoerd. Belangrijk is de herkenbaarheid van het dorpshuis en grote inbreng 
hierbij van de inwoners van Beuningen. Verzocht is dan ook de dorpsraad te 
betrekken bij de invulling. Ook wordt gekeken of het mogelijk is DINK Kinderfysio 
in het pand onder te brengen. Er wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Greuner: er zijn nog steeds panelen te koop bij Berning en in Rossum.

Wijk Uitvoerings Plan (WUP): er wordt een nieuwe datum gezocht om de mobiele 
showroom bij de kerk te plaatsen op een zaterdag als de papierinzameling 
plaatsvindt.
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Camping Olde Kottink / plannen Landal: er zijn omgevingsvergunningsaanvragen 
voor de bouw van 18 buitenbergingen en de bouw van 3 bedrijfsgebouwen 
ingediend bij de gemeente.
De Stichting Natuurlijk Dinkeldal organiseert een natuurwandeling op 22 januari 
a.s.
Dorpsplan 2035: mogelijk wordt er zo’n plan opgesteld. De gedachte is voort 
te borduren op ‘Boeiend Beuningen’ en de toen gehanteerde werkwijze met 
werkgroepen, zodat veel inwoners hierbij worden betrokken. De dorpsraad 
spreekt hier de volgende vergadering (op maandag 13 maart) over.

Samenstelling dorpsraad per 1 januari 2023:
Julius Lurvink, voorzitter
Henk van Capelle, secretaris
Ellen Aveskamp, penningmeester (wordt dit jaar overgenomen door Ruurd 
Tigchelaar)
Hans Roeleveld
Harrie Austie
Marion Broenink
Mathilde Zwiep
Ruurd Tigchelaar

Mailadres dorpsraad: info@dorpsraadbeuningen.nl
Zie voor informatie ook de website: www.dorpsraadbeuningen.nl en/of de 
Facebookpagina van de Dorpsraad Beuningen.
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WENDY´S WEETJES
Op veler verzoek het recept van de overheerlijke witte chocolade fudge met 
cranberry en pistache (van de Kerstmarkt Beuningen). Het is echt heel makkelijk 
te maken, je hebt alleen een beetje geduld nodig.

De ingrediënten:
• 1 blikje gecondenseerde melk (397 gram) 
• 400 gram witte chocolade
• 1 tl vanille extract
• 100 gram gedroogde cranberry’s
• 100 gram pistachenootjes
• Eventueel nog wat extra cranberry en pistache ter decoratie

Zo maak je het:
• Bekleed eerst een bakvorm/ovenschaal van ongeveer 16 × 24 cm met 

bakpapier.
• In een steelpannetje doe je de chocolade en gecondenseerde melk. Op een 

laag vuur laat je de chocola smelten tot je een egale massa hebt. 
• Wanneer alle stukjes chocola gesmolten zijn, voeg je vanille-extract, de 

cranberry’s en pistachenootjes toe. Roer ze goed (en vlot) door het mengsel 
heen en stort dit dan in de met bakpapier beklede bakvorm. 

• Gebruik een spatel om het gelijkmatig in de vorm te verdelen, verdeel dan de 
extra cranberry’s en pistachenootjes ter decoratie over de fudge. 

• Zet de schaal opzij zodat het kan opstijven, dit heeft wel een paar uur nodig. 
Zelf zet ik hem eerst een uurtje op het aanrecht en verplaats hem dan naar de 
koelkast. Na ongeveer 3 uur is hij al stevig genoeg om blokjes van te snijden, 
maar ik wacht zelf liever tot de volgende dag.

Lekker bij de koffie! Geniet er van!
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 29 januari 9:00 uur  Communieviering
Koor:  Dames/herenkoor
Collectant:  H. Kleisman
Jaargebed: Benny Rikkink
Intenties: vader en moeder Oortman, ouders Steunebrink-vd Ham, 
  Hennie en Alfons Steunebrink, ouders Sanderink-Golbach

Woensdag 1 februari 19.00 uur   Viering in het parochiecentrum

Zaterdag 4 februari 19.00 uur  Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Maria Hoonberg, Yvette Berning
Collectant:  C. Loman
Intenties:  Harry Booijink, ouders Zanderink-Visschedijk, 
  Marian Tijhuis-Zanderink.

Zondag 12 februari 9:00uur Communieviering
Collectant: A. Sanderink
Jaargebed: Marie Engbers.
Intenties: Hendrik Engers, ouders Rikkink-Grote Punt en Benny
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LOCATIENIEUWS

Actie Kerkbalans
Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage. Net als 
voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer 
de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 23 januari tot en 
met 19 februari 2023.Het thema in 2023 is: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”. Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier 
kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden 
een machtiging hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet. Wij vragen 
u om het formulier in te vullen, waarbij automatisch incasso sterk onze 
voorkeur heeft. Het scheelt ons heel veel werk.
Het ingevulde formulier kunt u gesloten in de retourenveloppe, vóór 19 februari 
bezorgen in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75. Mogen wij ook 
het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage. Graag willen we 
hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden 
besteed.
Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële 
steun.

De Locatieraad
Manon Tijs secretaris

Terugkomst doopviering.
Op zondag 15 januari hebben de kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn, 
samen met hun gezin, het doophandje opgehaald in de kerk.
Tevens waren de dopelingen van de afgelopen twee jaar uitgenodigd, die 
door corona hun handje al thuis bezorgd hebben gehad, voor een gezellige 
samenzijn.
De doopkaarsen werden aan de paaskaars ontstoken, kinderen versierden een 
mooie kaars en de ouders gingen met elkaar, Jose & Ingrid in gesprek over de 
doop en het geloof. Aansluitend aten we samen een broodje als afsluiting van 
dit samenzijn. 
Fijn dat we dit gebruik hebben kunnen oppakken in vernieuwde vorm. 
Bedankt voor jullie komst, wij kijken terug op een geslaagde ochtend. 

Christel en Lisa, de doopwerkgroep 
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PASTORPRAAT

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis
Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken 
en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon
Huub Oosterhuis Gezangen voor Liturgie (72-II)
We leven in een stevige overgangstijd gepaard gaand met de nodige crisissen zo 
schreef ik een aantal jaren geleden. En er is niet veel veranderd, het lijken er zelfs 
wel meer te worden. Hoewel we weten dat het altijd weer zomer wordt, dat we 
na Goede vrijdag ook Pasen mogen vieren, lijkt een nieuwe Geest die waaien kan 
waar hij maar wil, ver weg. Daarom wil ik terug grijpen op een eeuwenoud geluid. 
Het geluid van psalm 72.

In deze psalm is het verlangen te horen naar leiders en beleidsuitvoerders, die 
geen ander doel hebben dan de grondwaarden, de ‘goddelijke’ grondwaarden 
van recht en gerechtigheid in hun vaandel te hebben en hoog te houden. Deze 
mensen zouden uitvoerders moeten zijn van goddelijk beleid dat niet onder 
dwang wordt opgelegd, niet aan mensen gebonden is, maar die de waardigheid 
van elk menselijk leven wil eerbiedigen. Psalm 72 wordt daarom ook wel de 
koningspsalm genoemd.

Dat verlangen naar ander beleid klinkt door in protesten van verschillende 
groeperingen in onze kerk en in de maatschappij. Het is ook een eeuwenoud 
geluid. Mede daardoor is Carnaval ontstaan. Het is een volksfeest dat binnenkort 
weer volop in deze streken gevierd kan worden. De kerk was niet altijd blij met de 
traditie, daarom is het lange tijd ook in het geheim gevierd. Want het is hét feest 
om met elkaar de waan van de dag aan de kaak te stellen, en de gang van zaken 
om te keren. Daarbij hoort elkaar ontmoeten, vrolijk zijn, met een lach en een 
traan. Gewoon, samen, het leven vieren.
Want wij zijn geen leiders en ook geen volgelingen van de koning of van de paus. 
In de kerk gaat het om God. De paus heet niet voor niets onder andere ‘de dienaar 
der dienaren Gods” Die dienaren Gods, dat zijn de gelovigen die als volgelingen 
van Jezus, in de kracht van zijn Geest, zijn weg willen volgen waarheen die ook 
leidt.

Het is in diezelfde Geest dat ouders om kracht vragen bij het sacrament van het 
Doopsel, dat kinderen zich voorbereiden op het voor de eerste keer ontvangen 
van de heilige communie, dat we onze kinderen voor bereiden op het sacrament 
van het vormsel. En we wensen dat ze op mogen groeien als waardevolle mensen 
die op willen komen voor een recht en gerechtigheid maar die vooral het leven als 
een kostbaar goed mogen beleven.

Ingrid Schraven
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ZATERDAG 14 JANUARI IS DE ACTIE KERKBALANS ENT-

HOUSIAST INGELUID.

De Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende kerken. Jaarlijks 
vragen ze hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te 
leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud 
van het gebouw, het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten 
kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
En het is een terugkerende vraag: hoe pakken we het inluiden van de Actie 
Kerkbalans dit jaar aan?
Het was een enthousiaste groep Eerste Communicantjes die zaterdag stond 
te popelen om de luidgroep te helpen. Met hun ouders, pastores, dominees en 
vertegenwoordigers uit alle locaties en het parochiebestuur waren ze op het 
PC uitgenodigd. Jos Wintels van de luidgroep gaf de kinderen uitleg. Om exact 
13.00 uur ging de actie van start. Reacties van de kinderen. “Oh, je hoort de 
klokken al!”, “Dit is best zwaar werk” en “Hebben alle mensen nu gehoord, dat wij 
geluid hebben?” Na afloop mochten de kinderen en belangstellenden de toren 
bezichtigen. Al met al een geslaagde start van de Actie Kerkbalans

DANK

Het was alsof de wereld stil stond, middenin in de drukte van de voorbereidingen 
op Kerstmis toen wij als kinderen het bericht ontvingen dat je eigenlijk nooit wil 
krijgen. Dankbaar ben ik voor de collega’s en vrijwilligers die de lopende zaken zo 
goed mogelijk over wilden nemen. Dankbaar ook voor de vele brieven, kaarten, 
mailtjes, appjes en op andere wijzen gedeelde condoleances die we mochten 
ontvangen naar aanleiding van het plotselinge sterven van onze moeder. Het is 
onmogelijk iedereen apart te danken maar weet dat dit medeleven troostend en 
helpend is. In de kaart schreven wij; Mama wist dan niet alles meer, en soms was 
ze ook onze namen kwijt, maar wij hoorden bij haar, en zij hoorde bij ons. We 
gaan haar aanwezigheid enorm missen.
Ingrid Schraven

BESTE PAROCHIAAN,

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. 
In de kerk wordt gebeden, gezongen gerouwd en gevierd. Mensen komen samen 
om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dat geeft een 
bijzondere band. Als kerk willen we gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, 
maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen 
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delen met God en met elkaar. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen 
ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder mooie dagen, met zingeving, 
troost en richting. 
Dit beschouwt de kerk als haar hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR 
DE KERK VAN MORGEN wordt ook in 2023 de actie Kerkbalans gehouden. We 
hebben een ingewikkelde coronatijd achter de rug en zitten nu nog in de nasleep 
daarvan, waardoor er veel minder opbrengst is van collectes. Toch willen we als 
kerk verder en vooruitkijken. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om 
deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. 
Het parochiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd 
dankbaar voor hun inzet.
KERK ZIJN WIJ SAMEN
De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als plaats 
die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons leven. Die 
momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze kernen moet 
wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw kerk kost geld. De 
vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a. jongerenpastoraat, 
en naast de voorbereiding op de doop, investeringen in begeleiding van eerste 
communicanten en vormelingen, de huwelijksvoorbereiding en cursussen voor 
vrijwilligers). Belangrijk voor kerk-zijn is ook de diaconie (o.a. zorg voor naasten, 
ouderen en eenzamen en missionaire projecten). Daarnaast de verwarming en 
de verlichting ; deze energiekosten zijn met sprongen omhoog gegaan. Verder 
zijn er de verzekeringen en de personeelskosten; allemaal kosten die gemaakt 
moeten worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te 
kunnen blijven verbinden.
Daarom is er ook dit jaar weer de actie KERKBALANS met als thema “GEEF 
VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Om alle verbindende activiteiten ook 
in 2023 voort te kunnen zetten doen we ook dit jaar een dringend beroep op u 
voor een bijdrage. Zodat uw kerk (de gelovige gemeenschap en kerkgebouw) kan 
blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn. De kerk is niet alleen voor ons, maar 
ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van 
betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Geef gul, om 
zo solidair te zijn met uw eigen kerk. U draagt toch ook de lokale gemeenschap 
een warm hart toe? Neem dan ook in 2023 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij 
voorbaat al heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Veel Heil en Zegen voor 2023 en een vriendelijke groet namens het parochiebestuur 
en het pastorale team,

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis.
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RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

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

MET JEZUS OP WEG NAAR PASEN.

Vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de vraag wat 
Pasen voor ons betekent. Dit doen we aan de hand van de evangelielezing van de 
komende zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van de tekst, 
gaan we met elkaar in gesprek over de tekst om te ontdekken wat deze met 
ons eigen leven te maken heeft. Data: - dinsdag 21 februari: Naar de woestijn - 
donderdag 2 maart: Op een berg - donderdag 16 maart: Verheug je! - dinsdag 28 
maart: Door het donker naar het Licht Tijd: 19.45 – 21.30u (inloop vanaf 19.30u) 
Plaats: parochiecentrum Denekamp Begeleiding, informatie en aanmelding: 
José van den Bosch, pastoraal werker parochie Lumen Christi, tel: 06 13646717 
Mailadres: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

KEARK OP ‘N KOP

Zondag 5 februari, 15.00-1700 uur
R.K. Nicolaas Kerk, Nicolaasplein 2 Denekamp
Thema: ‘DELEN WAT JE HEBT’
Zie voor meer informatie website Lumen Christi.
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Jan ter Steege

Oldenzaalsestraat 40A 
7591 GM Denekamp

Tel: 0541-356355

Goed eten, daar houden wij van!

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

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

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

De beste producten 
voor schoon en veilig werken 

koopt u bij carellurvink.nlcarellurvink.nl


