
1

EDITIE 3

GEMEENTENIEUWS  6

MARIABEUKSKE   13

KPJ BEUNINGEN  4

JAARGANG: 2023
PERIODE: 18 FEBRUARI - 10 MAART

t klokhoes‘



2

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

KIENHUIS GROEP B.V.

W W W.K IENHUISGROEP.NL
K L O P P E N D I J K 3 2 •  7 591 B T D E N E K A M P

Kienhuis Wintersport • 0541-351010
Kienhuis Busverhuur • 0541-351010

Kienhuis Uitvaartverzorging • 0541-352100

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

Februari
15  10:00 uur Actieve ontmoeting in parochiecentrum
16  Opkomst hoogheden Valappels
17  Carnavalsoptocht Beuningen
21  Dweilen bij ´t Sterrebos
24-25  Oud papier

Maart
4  Après Ski feest KPJ
18  Midvastenloop

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 2 maart uw stuk naar het 
mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten: 
Kopij inleveren voor: 2 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

De Midvastenloop kan weer van start gaan op 
zaterdag 18 maart a.s. 
Er is een nieuwe startlocatie en dat is bij de CoCer, 
Thijplein 1 te Rossum.  Het aantal verkooppunten is 
wat verminderd, maar je kunt je aanmelden via de 
website vanaf 24 februari t/m 17 maart 19.00 uur.
Tevens komt er informatie op social media en in de 
weekbladen. We hopen op een goede opkomst qua 
deelnemers en natuurlijk  mooi wandelweer. 
Website Midvastenloop: www.midvastenloop.nl  

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

MIDVASTENLOOP

KALENDER

CORRESPONDENTIE
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ACTIEVE ONTMOETING

KPJ BEUNINGEN

Hallo mensen, 
Jullie zijn weer allemaal welkom in ons 
parochiecentrum op woensdag 15 februari om 
10:00 uur is de koffie klaar.
Lauri Arninkhof (fysiotherapeut) komt dan wat 
vertellen over het belang van bewegen en ze geeft 
tips over valgevaar. 
Natuurlijk is er ook ruimte om gezellig bij te kletsen. 

Wees welkom op 15 februari. 
Groetjes de vrijwilligers van 
de werkgroep de Actieve ontmoeting 

Donderdag 2 februari hebben we een jaarvergadering voor de leden 
georganiseerd! We hebben teruggeblikt op 2022. zoals: de afgelopen activiteiten, 
de financiële situatie. Verder hebben we de aankomende activiteiten en de nieuwe 
bestuurssituatie doorgelopen.

Dit aankomende jaar zullen er een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden. 
Zo maakt Cis plaats voor Famke, om het voorzitterschap over te nemen. 
Daarnaast zal ze ook verantwoordelijk worden voor de zaken rond Creatief, wat 
ze overneemt van Emma. Als laatste zal Bjorn gedurende dit jaar de taken van 
Wendy overnemen, als penningmeester.
Na dit jaar zullen Wendy, Emma en Cis het bestuur dan ook verlaten. Wij willen 
hen via deze weg dan ook bedanken voor de jarenlange inzet voor de vereniging.
Ondertussen is Maria Hoonberg bij het bestuur gekomen om ons allemaal te 
ondersteunen. Welkom Maria!

Het was een zeer geslaagde avond en hebben de jaarvergadering afgesloten met 
natuurlijk de jaarlijkse bingo! Er waren leuke prijzen geregeld, onder andere: een 
heerlijk chillpakketje, een autopakket en een overheerlijk snoeppakket.

Hieronder zijn nog wat leuke foto’s te zien van deze gezellige avond!
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STICHTING NATUURLIJK DINKELDAL
Heel graag willen we alle Beuningers en mensen van ‘buiten’ Beuningen, die 
hebben deelgenomen aan de natuurwandeling op 22 januari jl., heel hartelijk 
bedanken voor hun aanwezigheid en donaties! Wij voelen ons gesteund, ook 
door de enorme hoeveelheid reacties die we hebben ontvangen. Erg fijn dat 
we met zo velen aandacht en zorg hebben voor het prachtige maar kwetsbare 
Dinkeldal. Natuur is van én voor iedereen, daar moeten we zuinig op zijn! Uiteraard 
bedanken we ook Natuurgids Jan Oldekamp voor het delen van zijn kennis over 
het Dinkeldal.

Hierbij geven we u ook de laatste stand van zaken:
• Gemeente Losser heeft ons verzoek (en advies) om over te gaan tot 

prorogatie helaas niet gevolgd. Wij kunnen dus op dit moment niet anders 
dan concluderen dat de gemeente Losser hun fout, wat betreft het geldende 
bestemmingsplan, waarin staat dat er maximaal 4 recreatiewoningen 
gebouwd mogen worden, niet durft toe te geven. De rechter moet er nu aan 
te pas komen. 

• De Provincie Overijssel is wel ingegaan op ons verzoek om een beslissing 
te nemen wat betreft de Wet op de Natuurbescherming. Hoewel ze ons 
handhavingsverzoek afwijzen, is dit toch positief nieuws; nu er een beslissing 
‘ligt’, kunnen wij bezwaar maken en de rechter vragen de verdere ontwikkeling 
van het vakantiepark stil te leggen.

Wij doen ons werk met erg veel inzet en enthousiasme. Helaas hebben we op dit 
moment meer en ‘zwaardere’ juridische ondersteuning nodig om de gemeente 
Losser te dwingen, het door 
hen zelf in 2017 vastgelegde 
bestemmingsplan, na te leven. 
Elke bijdrage aan het behoud 
van het Dinkeldal is daarom 
erg welkom: 
NL35 RBRB 8837 0550 05, 
t.n.v. Stichting Natuurlijk 
Dinkeldal. Hartelijk dank!

Namens de Stichting Natuurlijk 
Dinkeldal
Marc Beune
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Doe mee met de training Waterzijdig inregelen!
In samenwerking met Gas Terug 
organiseert gemeente Losser trainingen 
zodat je zelf jouw verwarming optimaal 
kunt inregelen. In veel huizen zijn de 
radiatoren of de vloerverwarming niet 
goed ingeregeld. Daardoor wordt de 
warmte vanuit de cv-ketel niet goed 
verdeeld door de woning. Met een 
goed ingeregeld verwarmingssysteem 
valt veel comfort te winnen, terwijl 
het aardgasverbruik omlaag gaat. Dit 
wordt ‘waterzijdig inregelen’ genoemd. 
Vaak kan na het inregelen ook de 
temperatuur van de cv-ketel lager 
worden gezet. Dat levert nog weer een 
extra aardgasbesparing op. Zo kun je met een paar uur werk wel tot 20% op je 
aardgas verbruik – en dus ook veel geld besparen!

Instructievideo voor thuis
Met de interactieve video, die je thuis als handleiding kunt gebruiken, leer je stap 
voor stap hoe je jouw verwarming kunt inregelen. Tijdens de trainingsavond 
helpen we je op weg en kun je al je vragen stellen!

Beuningen    Losser
6 maart, 19.30 uur   13 maart, 19.30 uur
Parochiehuis, Beuningerstraat 75 't Lossers Hoes, Raadhuisplein 1
Overdinkel    Glane
7 maart, 19.30 uur   14 maart, 19.30 uur
’t Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1  Dorpshoes, Gronausestraat 330a
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van deze bijeenkomsten, meld u zich dan aan via www.
losser.nl/gasterug. 
Deelname aan de informatiebijeenkomsten is gratis. De bijeenkomsten gaan 
door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10 deelnemers).

GEMEENTENIEUWS
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Doe mee met de inkoopactie en verduurzaam je woning!
Wil je je woning energiezuiniger maken? 
Of zelf je energie opwekken? Doe mee 
met de inkoopactie van de gemeente 
Losser! Tijdens de actie koop je 
samen met andere woningeigenaren 
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.

Meer weten? Kijk op www.winstuitjewoning.nl/losser en meld je aan voor de 
actie! Aanmelden kan tot en met 31 maart 2023.

 

Denk mee over een 
afvalloos 
Losser!  
 

 

 

 

 

Hoe maken we van Losser 
een circulaire gemeente?  
 

Willen we bijvoorbeeld: 

• van afval grondstof te maken?  
• zuiniger met spullen omgaan? 
• minder kopen en meer delen?  
• heb jij andere ideeën? 

Kortom, wat hebben we in Losser 
nodig om dat te realiseren?  

 

We horen het graag van je! We 
organiseren hiervoor een boeiende 
kennissessie, een excursie naar 
Twence in maart en een 
meedenksessie in april.  

 

Meld je aan! 
Wil je meedenken over hoe we 
Losser samen afvalloos en circulair 
kunnen maken, meld je dan aan! 
Stuur een mail naar Iris Lammertink: 
i.lammertink@losser.nl 

Denk mee over een 
afvalloos Losser! 

Repaircafé 

Minibieb Beuningen 
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GEMEENTENIEUWS

Liesbeth ten Dam uit Beuningen wint de Vrijwilligersprijs 2022 
Dit werd bekend gemaakt tijdens de feestelijke vrijwilligersmiddag in Losser.

Vanmiddag vond de feestelijke 
vrijwilligersmiddag plaats speciaal 
voor de vrijwilligers in de gemeente 
Losser. Tijdens deze middag maakte 
wethouder Marian Oosterbroek 
bekend dat Liesbeth ten Dam de 
vrijwilligersprijs van 2022 heeft 
gewonnen. Een vrijwilligster die 
zich inzet voor álle mensen in de 
samenleving: van jong tot oud. 
In totaal werden 13 vrijwilligers 
genomineerd voor de prijs. Met deze middag en de Vrijwilligersprijs wil het 
gemeentebestuur haar waardering uitspreken voor al het vrijwilligerswerk dat in 
onze gemeente wordt gedaan. 

Alle vrijwilligers verdienen een prijs 
Wethouder Marian Oosterbroek: “Dit jaar reikten we de Vrijwilligersprijs uit 
tijdens een feestelijke middag speciaal voor onze vrijwilligers. Deze middag 
organiseerden we dit jaar voor het eerst. We vinden dat alle vrijwilligers in onze 
gemeente het verdienen om in het zonnetje te worden gezet. Geweldig om 
tijdens deze middag te horen hoe zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor 
onze samenleving. In feite verdienen zij allemaal een prijs. Hoe mooi is het ook 
dat er vandaag zoveel vrijwilligers aanwezig waren die elkaar konden ontmoeten 
en ervaringen konden uitwisselen. We hebben er met z’n allen een geslaagde 
middag van gemaakt.” 

Jury en beoordeling
De jury van de Vrijwilligersprijs bestond dit jaar uit vijf betrokken inwoners uit alle 
vijf de dorpskernen van de gemeente Losser: Cis Sanderink uit Beuningen, Ellen 
Visschedijk uit de Lutte, Ton Kremer uit Losser, Marieke Ruyter uit Overdinkel en 
Paula Gerritsen uit Glane. 

Het juryrapport: 
“Liesbeth verdient de vrijwilligersprijs van 2022 vanwege alle diverse dingen 
die zij doet en ook hoelang ze dit al doet. Zij zet zich belangeloos in voor álle 
mensen in de samenleving. Iedereen in Beuningen en omgeving profiteert van 
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Interview met Liesbeth ten Dam 
“Elk uurtje dat je iets kunt betekenen voor de mensen om je heen is waardevol”

Liesbeth ten Dam uit Beuningen won vorige week de Vrijwilligersprijs 2022. 
Ze is een vrijwilligster die zich inzet voor álle mensen in de samenleving: van 
jong tot oud. Wat komt er allemaal kijken bij vrijwilligerswerk? Liesbeth vertelt 
er meer over.  
Liesbeth doet op veel verschillende manieren vrijwilligerswerk. ‘Eerder deed ik 
veel voor de plaatselijke school. Nu ben ik voorzitter van de locatieraad van de 
kerk. Ik help bij de gezinsviering en de bloemviering werkgroep. Ook organiseer 
ik, samen met anderen, de herfstwandeling in Beuningen. Soms kan ik zo 
meerdere dagen per week bezig zijn met vrijwilligerswerk. Twee weken voor de 
herfstwandeling  zijn we bijvoorbeeld heel druk. Maar je bent er zelf bij hoeveel 
tijd je erin steekt.’ Aldus Liesbeth. 

haar inzet: van jong tot oud. Zo heeft ze een grote rol gespeeld bij het opzetten 
van de peuterspeelzaal in Beuningen en is ze er ook voor mensen met dementie. 
Als jarenlange vrijwilligster bij de zorgboerderij was ze er ook voor de kwetsbare 
mensen in de maatschappij en ze speelt een belangrijke rol voor kerk. Ze zorgt 
voor verbinding en krijgt mensen bij elkaar.”  

Genomineerden Vrijwilligersprijs
• Herman Blockhuis
• Liesbeth ten Dam 
• Claudia Desmet
• Martijn Heupink
• Ilona Japin

• Ben Kemperink 
• Mariel Meijerink
• Gerda Morsink
• Rosemarie Nijland
• Annieta Poorthuis

• Lianne Spanjer
• Bert Veenstra
• Frans Wijlens
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Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Vrijwilligerswerk is volgens Liesbeth vrijwillig, maar niet vrijblijvend. ‘Als je je 
ergens voor opgeeft, dan heb je een bepaalde taak. Je kunt dan niet zomaar 
zeggen: nu even niet. Als je met anderen iets hebt afgesproken, moet je elkaar 
daarin kunnen steunen. We doen het tenslotte samen.’ 

Bijdragen aan een fijn dorp 
Liesbeth vindt het belangrijk om bij te dragen aan de maatschappij. ‘Er kan 
geen vereniging bestaan zonder vrijwilligers. Zonder gebeurt er gewoon niks. 
Door alles wat we als vrijwilligers organiseren dragen we bij aan een fijn dorp 
om te wonen. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook gewoon hartstikke leuk. Het 
zorgt voor verbinding. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij de mensen die hier het 
onderhoud doen van het kerkhof. Nadien zitten ze gezellig samen een biertje 
te drinken. Dat vind ik mooi!’ 

Iedereen kan een verschil maken 
Meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Iedereen kan een verschil maken. Het 
maakt niet uit op welke manier of hoe vaak. Liesbeth: ‘Je leert er zelf ook veel 
van. En ik vind dat elke inzet telt. Niet iedereen heeft tijd om zijn hele week aan 
vrijwilligerswerk te besteden. Maar elk uurtje dat je iets kunt betekenen voor de 
mensen om je heen is waardevol.’ 

Steeds minder bestuurders 
Wat mensen vrijwillig willen doen verandert ook met de tijd. ‘Op dit moment 
is bijvoorbeeld bestuurswerk minder in trek. Bij een project willen mensen 
wel helpen. Maar bestuurswerk, waar je 3 of 4 jaar aan vast zit, is voor velen 
minder aantrekkelijk. Sommigen denken ook dat ze bestuurswerk niet kunnen. 
Volgens mij hoef je geen professional te zijn om in een bestuur te zitten. Je 
mag leren en je doet het samen.’ 

De Vrijwilligersprijs 
Liesbeth was erg verrast dat ze vorige week de Vrijwilligersprijs won. ‘Ik vond 
het hartstikke mooi en super dat mensen dit waarderen. Er waren in totaal 13 
genomineerden. Allemaal met mooie verhalen. Ik vond ze allemaal winnaars.’  

GEMEENTENIEUWS
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Vrijwilligers gevraagd in Beuningen
Kerstmiddag organiseren
Ieder jaar wordt er een sfeervol kerstconcert/-bijeenkomst in de kerk 
georganiseerd met aansluitend een kerstmarkt. We zijn op zoek naar een 
drietal mensen die deze kerstbijeenkomst in de kerk willen organiseren in 
samenspraak met de koren en de organisatie van de kerstmarkt. Aanmelden 
kan bij Petra Snoeijink

Koor
Hou je van samen zingen en gezelligheid, wil je ons koor komen versterken, 
kom dan vrijblijvend eens langs bij onze repetitie op maandagavond om 19.30 
uur om te kijken of het bij je past. Wij kijken naar je uit!

Locatieraad/pastoraatsgroep
Ook in de locatieraad en pastoraatsgroep zouden we graag nieuwe leden 
verwelkomen om mee te denken en mee te helpen. Naast de geloofsbeleving 
biedt de kerk belangrijke invulling voor diverse sociale gebeurtenissen in ons 
dorp. Interesse? Mail dan naar: ltendam@hetnet.nl

Dorpsraad
Wil je prettig wonen, leven en werken in Beuningen, nu en in de toekomst? Wil 
je meedenken en meepraten over ons dorp Beuningen?  Meld je dan aan bij de 
dorpsraad info@dorpsraadbeuningen.nl

Is vrijwilligerswerk iets voor u? 
U kunt als vrijwilliger veel betekenen voor de samenleving. Ook in gemeente 
Losser is er een grote behoefte aan vrijwilligers. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? 
Neem een kijkje in de vacaturebank op www.fundamentlosser.nl of neem contact 
op met Stichting Fundament via vrijwilligers@fundamentlosser.nl 
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WENDY'S WEETJES
Eentje uit de oude doos, maar liefst 3 jaar geleden stond dit artikel in het Dorpsblad. 
En nu we gelukkig weer maximaal carnaval kunnen vieren vonden we dat we jullie 
geheugen weer even op moesten frissen met deze o zo belangrijke tips!

Hoe overleef je carnaval? 
De leukste en gekste dagen van het jaar staan weer voor de deur; carnaval! Maar 
een aantal dagen achter elkaar feest vieren dat kan best wel zwaar zijn. Hoe ga je 
dat volhouden? Met deze handige tips overleef je carnaval dit jaar wel! 

1. Leg een goede bodem
Misschien wel het allerbelangrijkste om mee te beginnen, leg een goede bodem! 
Eet voor en tijdens het bier / wijn drinken lekkere vette snacks zoals patat, pizza’s 
en hamburgers. Een vette hap zorgt ervoor dat de alcohol minder goed wordt 
opgenomen in je lichaam zodat je heel de dag door kunt gaan met drinken. 

2. Ontbijt met eieren
Begin de volgende dag met een stevig ontbijt met ei. Hier krijg je weer een heleboel 
energie van en daarnaast hebben eieren een ontgiftende werking. Zo ben je weer 
helemaal fris en fruitig voor weer een nieuwe dag carnaval!  

3. Eet bananen
Toch niet helemaal gelukt om een kater te voorkomen? Eet dan een paar bananen, 
dit helpt tegen misselijkheid en tegen hoofdpijn. Echt waar! 

4. Voorkom een kater, blijf dronken
Wil je liever op een hele snelle manier van je kater af? Ga dan gewoon meteen 
weer verder met bier / wijn drinken. Dat eerste drankje is misschien niet de 
lekkerste maar hé je hebt de rest van de dag nergens last van! 

5. Maak lol
Geniet, proost, lach en dans! Maak er met z’n allen een heel gezellig feestje van, 
alaaf!
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 18 februari 19:30 uur  Communieviering
Voorganger: Pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:  B. Groener
Jaargebed: Hans Senger

Woensdag 22 februari 18.00 uur   Aswoensdag
Voorganger: Pastor van de Bosch
Koor:  Gezamenlijk koor
Collectant:  G. Smellink
Misdienaar: Jan Hoonberg

Zondag 26 februari 09.00 uur  Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Maud Zanderink, Jasmijn Wildemors
Collectant:  H. Kleisman
Jaargebed: Harry Booijink
Intenties:  pastoor van Burgsteden, vader en moeder Oortman, ouders 
  Steunebrink v.d. Ham, Henny en Alfons Steunebrink, ouders
  Sanderink-Golbach, Hennie en Truus Eppink-Velthuis

Woensdag 1 maart 19.00 uur   
Voorganger: Pastor Kerkhof-Jonkman

Zaterdag 4 maart 19:30uur Eucharistie-/themaviering
Voorganger: Pastor Munsterhuis
Koor:  Gezamenlijk koor
Collectant: C. Loman
Misdienaars: Naduah Bloemen, Berend Geers
Intenties: ouders Zanderink-Visschedijk
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LOCATIENIEUWS

Actie Kerkbalans
Wij houden u graag op de hoogte van de opbrengst van de actie Kerkbalans 
2022. Het afgelopen jaar hebben wij een bedrag van ongeveer € 17.500,00 
mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank ! 
Juist in deze, zo andere tijd is het mooi om te zien dat het hart van vele 
parochianen/ Beuningers bij de kerk ligt en dat men hierbij betrokken blijft. 
Helaas moeten wij het zonder een deel van de gebruikelijke collecteopbrengsten 
stellen, doordat het kerkbezoek blijft afnemen. Daarnaast is KerkTV voor 
alle parochianen gratis ter beschikking gesteld. Wij hopen in 2023 weer op 
eenzelfde bedrag uit te komen. Veel retourenveloppes zijn al terug. Echter niet 
alle. 
Mocht u nog niet hebben bijgedragen, maar dat nog wel willen doen, denk er 
eens over om te kiezen voor automatische incasso, het scheelt de vrijwilligers 
en de parochianen veel werk en tijd. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage 2023. 

NLDoet 
Noteer alvast in uw agenda! 
Op vrijdag 10 maart houden we weer onze jaarlijkse NLDoet dag, waarbij we 
de kerk een grote schoonmaakbeurt geven. Zowel mannen als vrouwen zijn 
van harte welkom bij deze klus. 
We beginnen om 9.00 uur met een heerlijke kop koffie en iets lekkers. Tegen 
het middaguur hopen we klaar te zijn en sluiten we zoals gebruikelijk weer af 
met een kop koffie en een broodje. Graag tot dan! 

RONDGANG VAN HET KRUIS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis rond 
gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar Pasen. 
Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons christelijk 
geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden binnen 
gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van Jezus 
Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die onschuldig 
lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze 
onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen dat velen van 
u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare 
en lijdende mens. De rondgang van het Kruis start op Aswoensdag in De Lutte en 
eindigt op Palmzondag in Ootmarsum.
Het pastoraal team Lumen Christi
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PASTORPRAAT

Naar de woestijn 
Op de laatste zondag voordat de veertigdagentijd begint, dus in het weekend dat 
voor velen in het teken staat van carnaval, horen we in de kerk de wel bekende 
woorden waarmee Jezus de mensen toespreekt: “Keer wie jou kwaad doet niet 
alleen je linker- maar ook je rechterwang toe………..” en “Heb je vijanden lief……………..”  
Vanuit het feestgedruis van carnaval klinken deze woorden na als we met Jezus 
naar de woestijn gaan en daar veertig dagen lang zullen verblijven. Een tijd van 
bezinning breekt aan, een tijd ook van omzien naar elkaar. Als we ons daartoe af en 
toe even terugtrekken uit ons dagelijks leven, kunnen we die woorden van Jezus 
nog eens in herinnering brengen. Het zijn moeilijke, confronterende woorden, die 
bepaald niet gemakkelijk in daden kunnen worden omgezet. Wij mensen zijn vaak 
eerder geneigd om geweld met hetzelfde geweld te beantwoorden. Nu wordt ons 
voorgehouden dat we niet met onze harde kant moeten reageren als ons iets 
wordt aangedaan, maar met onze wang – onze zachte kant -, liefdevol. Ga daar 
maar aan staan, als je tot op het bot vernederd, gekwetst of gewond bent. 
En toch…………het is de ervaring van mensen van alle tijden dat als we iets van 
onze goede en zachte kant kunnen en durven toelaten, dat er dan iets gebeurt. 
Dat er dan iets verandert in de onderlinge verhoudingen en er zich iets opent; een 
nieuw perspectief.  
Laten we vanuit die hoopvolle gedachte de komende weken af en toe stil staan 
bij onze wonden en kwetsuren, onze “woestijnervaringen”, die wij in onze relaties 
kunnen opdoen. Het kan ons verhard of verbitterd maken, we kunnen er verdriet 
of last van hebben.  
Er is een mooi lied dat ons hierbij kan helpen, het lied “Wek mijn zachtheid weer” 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug 

de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

De tekst is van Huub Oosterhuis en het is een gebed om kwetsbaarheid, om in 
alle kwetsbaarheid opnieuw naar de wereld, onze medemensen en ons zelf te 
kunnen kijken. Om ons toe te vertrouwen aan wat in onze kwetsbaarheid aan het 
licht mag komen. 

Dat wij zo op weg mogen gaan naar het Licht van Pasen. 
José van den Bosch 
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HET NIEUWE BELEID VAN KARDINAAL EIJK

In de Tubantia van november jl stond een groot artikel over het beleid van 
kardinaal Eijk met betrekking tot de vieringen in het weekend. 
Zoals we allemaal weten is er een schreeuwend gebrek aan priesters in het 
aartsbisdom. Om daarin te voorzien zijn naast de Eucharistievieringen ook 
Woord- en Communievieringen ingevoerd. Op die manier was en is het mogelijk 
om in het weekend, wanneer er niet voldoende priesters beschikbaar zijn, alsnog 
de H. Communie te ontvangen. 
In zijn nieuwe beleidsplan “Blijft dit doen om mij te gedenken” stelt de kardinaal 
dat binnen 5 jaar de Woord- en Communievieringen in het weekend moeten 
verdwijnen. Daarmee stopt de kardinaal met een beleid, dat al lang bestaat en 
tot veler tevredenheid wordt uitgevoerd. De kardinaal ontneemt veel gelovigen de 
mogelijkheid om in het weekend de Heilige Hostie te ontvangen om zo het lijden, 
sterven en opstanding van Christus te gedenken. 
Tevens kiest de kardinaal er voor om alleen de weinige priesters in te zetten 
en tegelijk diakens, pastoraal werkers en daartoe opgeleide leken buiten te 
sluiten. Doordat gebedsdiensten veel minder worden bezocht ondergraaft 
de kardinaal met dit nieuwe beleid ook nog eens de vitaliteit van de lokale 
geloofsgemeenschappen. Om die reden is er veel commotie ontstaan onder 
bestuurders, vrijwillige voorgangers en gelovigen, zoals in het artikel in de 
Tubantia stond te lezen. 
 
Ook wij vinden dat het bestaande beleid van Eucharistievieringen, aangevuld met 
Woord- en Communievieringen, in het weekend gehandhaafd moet blijven. Dat 
standpunt is daarom in een petitie richting kardinaal Eijk weergegeven.  
De locatieraad laat u weten deze petitie volledig te ondersteunen en zullen deze 
petitie ook ondertekenen en naar kardinaal Eijk sturen. Tevens willen wij u in de 
gelegenheid stellen om ook uw stem te laten horen. 
 
De petitie ligt achter in de kerk. Ondersteunt u deze petitie?  Zo ja, dan stellen wij 
het op prijs wanneer u deze ondertekent en u de petitie stuurt naar de kardinaal. 
Zoals op de petitie is aangegeven kunt u die per post of digitaal verzenden. 
We vertrouwen er op, dat de kardinaal naar zijn parochianen luistert en dat hij op 
zijn schreden terugkeert en het huidige beleid handhaaft zolang er onvoldoende 
priesters zijn om in elke geloofsgemeenschap een H. Eucharistieviering te 
verzorgen. 
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UITNODIGING

De 40-dagentijd is begonnen, wij hebben daarom een mooie viering gemaakt met 
als thema: Vastentijd….Op Weg.
Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan. De gezamenlijke koren zullen 
de zang verzorgen. Wij willen jullie dan ook graag uitnodigen voor deze viering op 
zaterdag 4 maart a.s.om 19.30 uur.
Werkgroep themaviering

MEDIATIEVE WANDELING

Op zaterdagmorgen 4 maart 2023 wordt er weer meditatief gewandeld vanuit de 
prachtige RK-kerk H. Plechelmus gelegen in het centrum van De Lutte. 
Tussen 09.15 en 09.30 uur wordt u welkom geheten in de H. Plechelmuskerk in 
De Lutte voor een frisse (lente) ochtendwandeling.  
Na een kort meditatief moment in deze mooie ‘waterstaatskerk’ wandelen we ± 
11 á 12 km door het mooie buitengebied van De Lutte. 
Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd.
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com 
Bij opgave per mail svp. ook even uw woonplaats vermelden.
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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

Manon Thijs - secretaris

PASTORALE BEREIKBAARHEID

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van 
de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit 
kerkblad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet 
bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u 
kunt één van de andere pastores bellen. 
De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch 
bereikbaar tot 20.00u. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch 
bereikbaar. 

Pastoraal team
Th.H.P. Munsterhuis   I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
tel:06 - 53 16 35 63   tel: 06 - 22 92 46 57
t.munsterhuis@lumenchristi.nl  i.schraven@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken.  J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
tel.: 06 - 57 64 52 45   tel: 06 - 13 64 67 17
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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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


