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Jaarkalender 2012

16 Aug   Bezoek Het Duvelshofke; KBO
15 Aug  Bijenmarkt en streekproducten, Arboretum “Poort Bulten”
26 Aug   Openlucht optreden De Lutter Muzikanten. Centrum De Lutte
04 Sept  Informatieavond oprichting Jeu de Boules Vereniging in De Lutte.
05 Sept  High Tea Zonnebloem
06 Sept   Fietsen met de KBO
13 Sept  Opening nieuw schoolgebouw in de Lutte
16 Sept   Landleven Fietstocht; VVV
18 Sept  Openingsavond zijactief, 19:00 viering in de kerk
19 Sept  Ouderentocht 2012
23 Sept   Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v.13.30 uur kerkplein;DDM
30 Sept   Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
16 Okt  Pizzeria-avond van George Gabriel uit De Lutte, zijactief
21 Okt   Twentsche Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
20 Nov  Een gezellige ontspannen avond met zang en verrassing, zijactief
01 Dec  Heilig Vormsel
02 Dec   Snertloop
11 Dec   Kerststuk maken samen weer met Marcha, zijactief
18 Dec  Adventviering, zijactief

2013
26 Mei  Eerste Heilige Communie
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Let op !
Tijdens de vakantieperiode aangepaste openingstijden Bibliotheek.

Voor informatie zie www.bibliotheeklosser.nl

=====================================================================
Dr. Brandenburg                0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 4 t/m 26 augustus 2012.
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen           088-5551122
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.          0541–552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.          0541–552638
=====================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.           0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 12 loopt van 2 september t/m 21 september
Kopie inleveren voor Woensdag 22 augustus voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================

Thuiszorg Maartje
Tijdens de Hellehondsdagen was er een stand van de Zorggroep St Maarten
Er kon geraden worden hoeveel spuiten er in de vaas zaten, dit waren er 204
Rob Olde Hendriksman had geraden 205 en Annelies brouwer 206
proficiat met jullie gewonnen verzorgingsset.

Ook konden er kleurplaten worden ingeleverd, voor de mooist gekleurde tekeningen 
was er ook een leuke prijs te winnen!

1e prijs  Dionne Grunder
2e prijs  Jelle Scholten 
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Het nieuwe programma van zijactief
18 september
Openingsavond met om 19:00 uur een viering in de kerk. Daarna komen er mensen van 
de voedselbank om ons te informeren over deze organisatie. Ze gaan verspilling van 
voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan
mensen die onder de armoedegrens leven en werken. 
Dit gebeurt uitsluitend door onbetaalde vrijwilligers. Deze omstandigheden komen nu in 
de crisis tijd alleen maar meer voor.
Lijkt ons een heel interessante avond om het nieuwe seizoen mee te beginnen
16 oktober
Pizzeriaavond van George Gabriel uit De Lutte
20 november
Een gezellige ontspannen avond met zang en verrassing
11 december
Kerststuk maken samen weer met Marcha
18 december
Adventviering

Voornemen tot oprichting van een Jeu de Boules Vereniging in De Lutte.
Menigeen heeft in de vakantie wel eens kennis gemaakt met Petanque. Petanque is de 
meest verspreidevariant van het bekende Franse balspel Jeu de Boules. In veel om-
ringende plaatsen bestaan reeds verenigingen, waar deze Jeu de Boules sport wordt 
beoefend. 
Onderstaande personen zijn voornemens ook in ons dorp hiervoor een vereniging op te 
richten. Daartoe hebben wij een informatieavond belegd op 4 september a.s. bij “Erve 
Dalhoes, Bavelsweg 2 De Lutte, aanvang 19.00 uur.
De Jeu de Boules sport kan worden beoefend door iedereen die in staat is een “boule” 
te werpen. Dus voor bijna elke leeftijd, ongeacht geslacht.
Tijdens de informatieavond kunt u nader kennis maken met jeu de boules, en worden 
uw eventuele vragen beantwoord.

Voor deze avond kunt u zich aanmelden bij: Jos en Suzette Rolink, Bavelsweg 2 De Lutte, 
E. mail: fam.rolink@gmail.com , Tel: 0541-551060 of Henk Nijhuis, Jo Kleinsman, Losser-
sestraat 17 De Lutte, E. mail: henk.j.nijhuis@hetnet.nl , Tel: 06-28948310.

Graag tot ziens op 4 september a.s.

Jos en Suzette Rolink
Henk Nijhuis, Jo Kleinsman.
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Opgave Ouderentocht 2012 
Op woensdag 19 september wordt de 65ste tocht voor ouderen uit De Lutte
gehouden. De organisatie van dit jaarlijkse uitstapje, vooral bestemd voor de AOW-ers, 
gepensioneerden en VUT-ters in onze gemeenschap, is in handen van de Stichting Dorps-
hoes Erve Boerrigter. De stijgende prijzen hebben er helaas toe geleid, dat de eigen 
bijdrage van de deelnemers is verhoogd tot € 39,-- het resterende bedrag wordt nog 
steeds bijgepast door de stichting.
De tocht voert dit keer richting Drente. Een enthousiaste werkgroep is bezig een aan-
trekkelijk programma samen te stellen voor die 19de september. 
Net als voorgaande jaren vertrekt de bus rond 08.30 uur vanaf het kerkplein. Behalve 
een koffiestop en een warme maaltijd is er onderweg ook een borrelpauze. Alle deelne-
mers krijgen zo snel mogelijk persoonlijk bericht met nadere details over het precieze 
programma, het tijdstip van vertrek en terugkomst alsmede de plaats van vertrek. 
Eenmaal terug in De Lutte zullen we onder het genot van een drankje nog even napraten 
over de tocht.
Er wordt uitsluitend in bussen gereisd. Zij die de laatste jaren in een tehuis buiten De 
Lutte verblijven, kunnen natuurlijk ook mee. Indien u gebruik zou willen maken van een 
rolstoel en daar zelf niet over beschikt, dan kunnen wij hiervoor zorgen. Vermeldt u dit 
dan even op onderstaande aanmelding!!!
Het spreekt voor zich dat wij hopen op een grote belangstelling voor deze ouderentocht. 
De Luttenaren voor wie dit uitstapje is bedoeld, worden dan ook van harte uitgenodigd 
zich aan te melden door invulling van onderstaande strook.
 
Dit strookje dient u uit te knippen en voor uiterlijk 1 september (!) in te
leveren bij het parochiecentrum, dorpshoes Erve Boerrigter of De Vereeniging.    

 

Ik/wij wens(en) deel te nemen aan de ouderentocht op woensdag 19 september 

Naam 

Adres
 

Naam 

Adres

                                                Wilt u svp ook uw adres invullen!    

#



6

KERKELIJK	  NIEUWS	  
LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
 
Weekend	  	  11	  en	  12	  augustus:	  19e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	  	   19.30	  uur	   :	  	  Communieviering	  
	   	   	  	   	   	   Voorganger	   :	  pastor	  	  Kerkhof-‐Jonkman	  

Lectrice	   	   :	  mw.	  G.	  Maseland	  
	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐en	  herenkoor	   	  

Voorganger	   :	  pastor	  	  Bulthuis	  
	   	   	   	   	   Lector	   	   :	  dhr.	  F.	  Maseland	  
	  
Woensdag	  15	  augustus	   :	  	  Maria	  ten	  Tenhemelopneming	  
	   	   	   	   :	   19.00	  uur	  Communieviering	  
	  
Vrijdag	  17	  augustus	   	   :	   08.30	  uur	  Communieviering	  	  
	  
Weekend	  18	  en	  19	  augustus	  :	  	   20e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	  	   19.30	  uur	   :	  	   Eucharistieviering	  	  
	   	   	   	   	  	  	  Voorganger	   :	  pastor	  	  Jacobs	  
	   	   	   	   	  	  	  Lectrice	   	   :	  mw.	  T.	  Volker	  

	   	   	   	   	  	  
Zondag	  	   10.00	  uur	   :	  	   Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
	   	   	   	   	   Voorganger	   :	  mw.	  I.	  Onland	  

Lectrice	   	   :	  mw.	  M.	  O.	  Ophuis	  
	  
Woensdag	  22	  augustus	   :	   19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vrijdag	  24	  augustus	   	   :	   08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Weekend	  25	  en	  26	  augustus:	  	  21e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	   19.30	  uur	   :	   Communieviering	  
	   	   	  	   	   	   Voorganger	   :	  pastor	  	  Nijhuis	  
	   	   	  	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  E.	  Pross	  
	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  

Voorganger	   :	  pastor	  	  Ros	  
	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  M.	  Brookhuis	  
	  
	   	   Collecte	   :	   1e	  collecte:	  eurocollecte	  
	   	   	   	   	   2e	  collecte:	  Missie	  verkeersmiddelen	  actie	  

	  
Woensdag	  29	  augustus	   :	   19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  31	  augustus	   	   :	   08.30	  uur	  Communieviering	  
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Zaterdag	  11	  augustus:	  	  
Ouders	  Rolink-‐Reijmer,	  Lies	  Beernink-‐Berning,	  Geertruida	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Miny	  
Wigger-‐Haarman,	  Hans	  Damgrave,	  Ouders	  Berning-‐Kamphuis	  en	  Gerard,	  	  
Gerard	  Grote	  Beverborg.	  
	  
Zondag	  12	  augustus:	  	  
Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Bernard	  Wonniger,	  Ouders	  Hooge	  
Venterink-‐Notkamp,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Bernard	  
Hampsink,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Weekendjaargdachtenis:	  	  
Annie	  Hampsink-‐Olde	  Riekerink,	  Ouders	  Pross-‐Welhuis,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Reimer,	  
Ria	  Huttenhuis-‐Eulderink,	  Overleden	  fam.	  Olde	  Rikkert-‐Zandhuis,	  Harrie	  Nijhuis.	  
	  
Zaterdag	  18	  augustus:	  	  
Antonius	  Grote	  Punt	  en	  Herman,	  Hennie	  Vaneker,	  Ouders	  Pots-‐Beernink,	  Geertruida	  
Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Zondag	  19	  augustus:	  	  
Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Joop	  
Willemsen,	  Wim	  Velthuis,	  Herman	  Koertshuis,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  	  
Niek	  Poort,	  Lies	  Reerink-‐Raatgerink,	  Bernard	  Wonniger,	  Truus	  en	  Hendrik	  Schasfoort-‐
Nijhuis,	  Bernard	  en	  Annie	  van	  Langen-‐Koertshuis,	  Ouders	  Reimer-‐Haafkes,	  Ouders	  
Beernink-‐Borggreve,	  Ouders	  Schurink-‐Gras.	  
	  
Zaterdag	  25	  augustus:	  	  
Herman	  Reimer	  (Nachtegaalstraat,	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Geertruida	  Zwijnenberg-‐
Kamphuis.	  
	  
Zondag	  26	  augustus:	  	  
Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Frans	  Koertshuis	  (buren	  Nachtegaalstraat),	  Ouders	  Geertshuis-‐
Perrevoort,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Johan	  Huttenhuis,	  Ouders	  Warburg-‐Nijhuis,	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Gerda	  olde	  Rikkert-‐Oosterbroek,	  Herman	  Pünt,	  
Dini	  Heebing	  (buren).	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  	  
Jan	  Wonniger,	  Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  Theo	  van	  de	  Berg,	  Pater	  Jan	  Schrader,	  Ouders	  
Zwijnenberg-‐Nijhuis,	  Claudia	  Velthuis-‐Vermee,	  Truus	  Visschedijk-‐Notkamp.	  
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Dienbeurten	  misdienaars:	  
Zaterdag	  11	  augustus	   :	  Bram	  Volker	  en	  Remco	  Volker	  
Zondag	  12	  augustus	   :	  Sven	  Grunder	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert	  
Zaterdag	  18	  augustus	   :	  Karin	  Tijans	  en	  Marleen	  Leferink	  
Zondag	  19	  augustus	   :	  Bart	  Leferink	  en	  Sem	  Kole	  
Zaterdag	  25	  augustus	   :	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  
Zondag	  26	  augustus	   :	  Pien	  Brookhuis	  en	  Sem	  Kole	  
	  
	  
Parochiezaal:	  
Woensdag	  15	  augustus	   :	  14.00	  uur	  Werkgroep	  Diaconie	  
Woensdag	  29	  augustus	   :	  19.45	  uur	  Werkgroep	  Liturgie	  
	  
	  
Opbrengst	  collectes:	  
weekend	  14	  en	  15	  juli	   :	  €	  125,40	  
weekend	  21	  en	  22	  juli	   :	  €	  202,07	  
weekend	  28	  en	  29	  juli	   :	  €	  184,15	  
	  
	  
Pastor	  Praat	  
Is	  ons	  geloof	  in	  Jezus	  nou	  een	  geloof	  voor	  thuis	  in	  het	  gewone	  leven	  of	  is	  het	  iets	  voor	  
onderweg?	  Ik	  bedoel	  te	  zeggen:	  als	  we	  op	  stap	  gaan,	  op	  vakantie,	  op	  reis,	  even	  een	  paar	  
weken	  niets,	  gaat	  dat	  geloof	  van	  ons	  dan	  ook	  op	  vakantie,	  even	  een	  paar	  zondagen	  
niets?	  Of	  is	  dat	  geloof	  juist	  iets	  voor	  onderweg	  en	  bloeit	  het	  dan	  op,	  als	  we	  even	  los	  zijn	  
van	  al	  die	  verplichtingen	  en	  gewoonten?	  
De	  zomertijd,	  vakantie,	  dat	  is	  toch	  een	  tijd	  om	  eens	  grondig	  over	  je	  zelf	  na	  te	  denken.	  
Vakantie,	  dat	  is	  een	  tijd	  van	  leeg	  worden.	  Dat	  is	  de	  betekenis	  van	  ‘vakantie’.	  
Het	  is	  ook	  een	  tijd	  van	  recreatie.	  En	  beseffen	  we	  dan	  dat	  je	  meer	  bent	  dan	  een	  werkend	  
wezen	  met	  een	  laptop,	  een	  volle	  agenda,	  een	  reeks	  onoverkomelijke	  verplichtingen	  en	  
een	  plichtsbesef	  dat	  ons	  aan	  de	  gang	  houdt	  van	  negen	  tot	  vijf,	  van	  maandag	  tot	  en	  met	  
vrijdag?	  	  
Vakantie,	  recreatie,	  mens,	  je	  bent	  toch	  ook	  nog	  wat	  anders	  dan	  een	  mens	  in	  loondienst,	  
een	  ambtenaar,	  een	  student,	  iemand	  die	  carrière	  wil	  maken,	  of	  hoe	  we	  ons	  zelf	  ook	  
zouden	  willen	  zien.	  Als	  dan	  al	  die	  verplichtingen	  wegvallen,	  dan	  heb	  je	  ook	  tijd	  om	  te	  
bedenken:	  die	  religieuze	  relatie,	  hoe	  serieus	  is	  die?	  Geloof	  ik	  eigenlijk	  wel?	  	  
En	  zo	  ja;	  hoe	  geef	  ik	  mijn	  geloof	  dan	  inhoud?	  
Ik	  wens	  u	  een	  inspirerende	  vakantie!	  

Drs.	  Niek	  A.	  Th.	  Nijhuis	  
Pastoraal	  werker/profielhouder	  catechese	  	  
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Tweede	  Rouw-‐event:	  ‘Vormen	  van	  Verlies’	  
Verlies	  is	  een	  intense,	  persoonlijke	  ervaring.	  Rouw	  is	  altijd	  uniek.	  Hoe	  iemand	  een	  verlies	  
ervaart,	  wordt	  mede	  bepaald	  door	  zijn	  persoonlijke	  ervaringen,	  de	  eigen	  relatie	  met	  de	  
overledene,	  de	  leeftijd	  waarop	  men	  de	  persoon	  verliest	  en	  de	  eigen	  
levensomstandigheden.	  Tijdens	  het	  Rouw-‐event	  wordt	  aandacht	  gegeven	  aan	  specifieke	  
vormen	  van	  verlies.	  De	  bijeenkomst	  is	  bedoeld	  voor	  vrijwilligers	  en	  belangstellenden.	  	  
Na	  het	  welkom	  kunt	  u	  kiezen	  uit	  twee	  van	  de	  vier	  werkwinkels.	  Werkwinkel	  4	  wordt	  één	  
keer	  gegeven.	  	  
1.	  Spel	  ‘Alle	  Sterren	  Van	  de	  Hemel’	  
Dit	  spel	  biedt	  openingen	  tot	  communicatie	  na	  verlies.	  Daisy	  Luiten	  heeft	  dit	  spel	  
ontwikkeld	  en	  laat	  u	  hiermee	  kennis	  maken.	  	  
2.	  Een	  broer	  of	  zus	  verliezen….	  
Minke	  Weggemans	  heeft	  ervaring	  met	  het	  verlies	  van	  een	  broer/zus.	  Zij	  zal	  stilstaan	  bij	  
het	  begrip	  rouwen	  en	  rouwarbeid	  en	  hoe	  wij	  hierin	  kunnen	  ondersteunen.	  
3	  Rouwende	  jongeren	  –	  Gedeeld	  Verdriet	  	  
Jongeren	  die	  een	  gezinslid	  verliezen	  staan	  voor	  een	  zware	  klus.	  Vaak	  is	  dit	  merkbaar	  in	  
hun	  functioneren	  op	  school.	  Paméla	  Wilthuis	  verzorgt	  een	  werkwinkel	  die	  gaat	  over	  
rouw	  en	  verliesverwerking.	  
4.	  Een	  kleinkind	  verliezen:	  “Dubbele	  rouw!”	  
Marian	  van	  Vliet	  heeft	  in	  2010	  haar	  12-‐jarige	  kleinzoon	  verloren.	  Marian	  zal	  haar	  
ervaringen	  delen,	  aandacht	  schenken	  aan	  het	  verschil	  in	  rouwen	  tussen	  mannen	  en	  
vrouwen	  en	  ingaan	  op	  wat	  de	  omgeving	  kan	  betekenen	  voor	  (groot)ouders	  die	  een	  
(klein)kind	  verloren	  hebben.	  	  
Het	  Rouw-‐event	  vindt	  plaats	  op	  Vrijdag	  5	  oktober	  2012	  van	  13.00	  uur	  –	  17.00	  uur	  in	  
Ontmoetingscentrum	  Wierden,	  Spoorstraat	  7	  te	  Wierden.	  Het	  Rouw-‐event	  wordt	  
georganiseerd	  door	  het	  katholiek	  (KCWO)	  en	  het	  protestants	  (PRoMO)	  maatschappelijk	  
activeringswerk.	  Voor	  meer	  informatie	  verwijs	  ik	  u	  graag	  naar	  de	  website:	  www.kcwo.nl	  
en	  www.ProMO-‐Overijssel.nl.	  De	  deelnamekosten	  bedragen	  €	  10,00	  p.p.	  en	  voor	  
beroepskrachten,	  niet	  zijnde	  verbonden	  aan	  een	  parochie	  of	  kerkelijke	  gemeente,	  	  
€	  50,00	  p.p.	  De	  kosten	  dienen	  op	  de	  dag	  zelf	  te	  worden	  voldaan.	  
Bij	  opgave	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  keuze	  van	  de	  werkwinkels	  vermelden.	  
Aanmelden	  vóór	  27	  september	  2012	  bij	  Milly	  Lubbers	  (consulent	  KCWO)	  
Millylubbers@kcwo.nl,	  tel.:	  0572	  366	  227	  of	  bij	  Janneke	  Dijkhof	  (consulent	  ProMO)	  
j.dijkhof@pkn.nl,	  tel.	  06-‐11537675	  	  
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Open	  avond	  Vereniging	  Ouders	  van	  een	  Overleden	  Kind	  
Op	  vrijdagavond	  14	  september	  2012	  houdt	  de	  Vereniging	  Ouders	  van	  een	  Overleden	  
Kind,	  de	  VOOK,	  regio	  Overijssel,	  weer	  een	  open	  avond.	  
De	  bijeenkomst	  vindt	  plaats	  in	  Het	  Centrum,	  Constantijnstraat	  7a	  7442MC	  Nijverdal.	  
Aanvang	  19.30	  uur,	  de	  zaal	  is	  open	  om	  19.00	  uur.	  	  
Henk	  en	  Klazien	  Penninkhof	  zullen	  dan	  vertellen	  over	  het	  verlies	  van	  hun	  lieve	  24	  jarige	  
dochter	  Esther	  die	  op	  25	  november	  1999	  overleed	  ten	  gevolge	  van	  medische	  nalatigheid.	  
Daarna	  is	  er	  gelegenheid	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan,	  maar	  u	  mag	  ook	  alleen	  
komen	  luisteren.	  De	  avond	  is	  bedoeld	  voor	  ouders	  van	  overleden	  kinderen	  van	  elke	  
leeftijd	  en	  als	  u	  wilt,	  kunt	  u	  een	  foto	  van	  uw	  overleden	  kind	  meenemen.	  Uiteraard	  zijn	  
ook	  broers	  en	  zussen,	  grootouders	  en	  andere	  meelevende	  naasten	  van	  harte	  welkom.	  U	  
hoeft	  geen	  lid	  te	  zijn	  van	  de	  VOOK.	  	  
Wil	  u	  meer	  informatie	  mail	  dan	  naar	  overijssel@vook.nl	  	  of	  bel	  met	  de	  
regiovertegenwoordiger	  Mevrouw	  A.	  Jannink	  053-‐	  43	  42	  650.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat7,7587	  AL,	  De	  Lutte	  
Tel	  0541-‐55	  12	  03	  	  Email	  delutte@lumenchristi.nl	  

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐
ziekenzegening	  is	  informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  

	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  
Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  

www.lumenchristi.nl.	  
Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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Mega verpakking wasmiddelen 
Onkruidbestrijdingsmiddelen 
Recreatie artikelen 
Schoonmaak artikelen 
Inkt cartridges 
Nieuwe kledinglijn 
Kantoorartikelen 
 
Dierenbenodigheden 
Insectenbestrijding 
Elektra 
Riool en hemelwater afvoer 
 
Hondenvoer 
Overalls en werkkleding 

Beitsen en verven 
Bouwgereedschappen 
Y zerdraad en gaas 
 
Dat en nog veel meer aan de Dorpstraat 41 De Lutte 
Tel 552647    www.morsinkdierenhobby.nl 



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

E-mail: morsinkdierhobby@hetnet.nl

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639 Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..


