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Jaarkalender 2012
23 Sept   Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v.13.30 uur kerkplein;DDM
30 Sept   Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
01 Okt  Start donateursactie Sint Plechelmus Harmonie
04 Okt  Themabijeenkomst KBO met de politie
10 Okt  Bijeenkomst alleenstaanden, 14:00 uur in het parochiecentrum
13 Okt   Try-out concert harmonieorkest Sint Plechelmus Harmonie
16 Okt  Pizzeria-avond van George Gabriel uit De Lutte, zijactief
19 Okt   Bezoek Kaasboerderij Kaamps met de KBO
21 Okt   Twentsche Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
25 Okt  Lezing DDM Lutter Essen - Eijsink, 19.30 uur in  Erve Boerrigter
03 Nov  Concoursbezoek harmonieorkest Sint Plechelmus Harmonie
14 Nov  Ouderendag; Plechelmusparochie
19 Nov  Lezing DDM over tin - Evers, 19.30 uur in Erve Boerrigter
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
19 Dec   Adventsviering KBO
19 Dec   Lezing DDM Rijke Roomse Leven - Leo Ros, 19.30 uur in Erve Boerigter
23 Dec  Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
2013
26 Mei  Eerste Heilige Communie
=====================================================================
Dr. Brandenburg                 0541-551355
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen           088-5551122
Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
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
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. M.ter Beek-Schuring         0541–551691 
=====================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.           0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 14 loopt van 13 oktober t/m 2 nobember
Kopie inleveren voor Woensdag 3 oktober voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================
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Dames- en Herenkoor De Lutte naar Dresden
Op 29 april 2012 was het precies 45 jaar geleden dat er in de Plechelmuskerk te De Lutte 
vanaf het koor louter mannenstemmen te horen waren. Op het koor werd vanaf 1967 
plaats ingeruimd voor dames. Voor deze tijd een schijnbaar normale verandering maar 
hoe anders was het toen. Een jubileum dus voor het vrouwelijke deel van het koor. 
Het jubileum wordt gevierd met een reis naar Meißen en Dresden. In Dresden wordt 
gezamenlijk met het koor ‘Friedrich Wolf’ een concert gegeven. En het meest bijzondere 
is, dat het concert gegeven wordt in de Kazematten van de stad Dresden. Ter voorberei-
ding aan dit jubileumconcert zijn dirigent, organist en de leden van het Plechelmuskoor 
al enige tijd bezig met meerdere repetities. 
Voor het organiseren van deze reis, van 19 tot en met 24 oktober aanstaande, is uit de 
leden een commissie benoemd. De herinneringen aan de koorreizen naar Rome (1998) 
en naar Wenen (2007) vormen de inspiratie voor deze extra inzet. Naast het optreden in 
de Kazematten wordt in Meißen in de Sint Bennokirche een H.Mis opgeluisterd met de 
mis Missa Brevis in F. 
De leden van het Dames- en Herenkoor is een van de vrijwilligersclubs in De Lutte, die 
meerdere keren per week in de kerk vertoeft voor ondersteuning van een wake of 
viering. Elke donderdagavond repetitie, elke zondag een viering en daar tussendoor de 
assistentie bij avondwakes of vieringen. Bij bijzondere gelegenheden of bij hoogfeesten 
(Pasen, Pinksteren en Kerstmis) in de kerk, worden extra uren ingeruimd voor repeti-
ties. Menigmaal kunnen dirigent en de leden na een viering complimenten in ontvangst 
nemen van kerkgangers, waaronder veel toeristen, die in ons dorp overnachten. 
Aan de organisatie van deze reis, de reis wordt overigens door de leden zelf betaald, 
kleven nogal wat kosten. Het koor is geen officiële vereniging en kent daarom ook geen 
subsidiemogelijkheid. Door de recessie en de financiële positie van de parochie Lumen 
Christie en de locatieraad is van die kant geen financiële ondersteuning te verwachten. 
Draagt u het koor een warm hart toe en wilt u dat vertalen in een financiële bijdrage in 
de reis, dan is dat mogelijk op rekeningnummer 88.040.91.835 van de Regiobank in De 
Lutte, t.n.v. Plechelmuskoor Bennie Welhuis. De leden van het koor zijn u zeer erkente-
lijk.

Kaarten S.V. De Lutte
Het is weer zover. Bij S.V. De Lutte worden de kaarten weer geschud. Ook dit seizoen 
spelen we 2 blokken van elk 5 rondes. Het behaalde punten aantal van de hoogste 4 
rondes telt mee voor de eindprijs per blok.
De data’s van het eerste blok zijn vastgesteld op:
wo. 3 okt., wo. 17 okt., wo. 31 okt., wo 14 nov. en wo. 28 nov.
De aanvang is als vanouds vastgesteld op 20.00 uur.
Het organiserende comité hoopt en verwacht ook dit seizoen op een grote deelname.
Namens het organiserende comité,
Henk Dierselhuis.
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Nordic Walking in De Lutte op dinsdagmorgen
De actieve wandelafdeling van de Loopgroep De Lutte heeft al jaren haar vaste wandel-
trainingen op de maandagen woensdag avonden.van 19.00 tot 20.15 uur
Vanaf dinsdag 2 oktober a.s. start er onder ervaren begeleidsters ook een nordic walking 
training op de dinsdagmorgen.
Verzamel- en vertrekpunt is het kerkplein in De Lutte. Vertrek 9.30 tot ca. 10.45 uur
Iedereen die iets met nordic walking heeft is van harte welkom.
Voor nadere info : www.loopgroep.nl.

Zijactief; pizza-avond & bloemschikken
16 oktober is er een pizza-avond voor de leden van zijactief. Deze avond komt Georgie 
Gabriel om ons te laten proeven van de heerlijke hapjes die hij verkoopt in zijn pizzeria
De kosten van deze  avond zijn  € 4,00 per persoon.
Wie er aanwezig wil zijn op deze avond moet zich voor 5 oktober opgeven bij Marga Uit 
Te Broek.
27 september is er weer een bloemschikmiddag bij Maureen Wigger vanaf half 2
Opgave ook bij Marga Uit Te Broek.

Klachten negeren eenrichtingverkeer op het Luttermolen
Ondanks extra controles bereiken mij nog steeds klachten over het negeren van het 
eenrichtingverkeer op het Luttermolen. Het eenrichtingverkeer is tot stand gekomen in 
overleg met de bewoners van het Luttermolen voor een goede en veilige bereikbaar-
heid. Bij deze vraag ik iedereen om deze verkeersmaatregel te respecteren. De politie 
zal extra blijven controleren en bij constatering van een overtreding bekeuren. Indien u 
vragen, opmerkingen of suggesties hebt, hoor ik graag van U, wijkagent Bennie Peters.

Themakoor De Lutte bestaat 25 jaar.
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het toenmalige Jongerenkoor is opgericht. Het koor is 
ontstaan uit het meisjeskoor, wat destijds werd geleid door Herman Nijhuis. Nadat dit 
koor ter ziele was gegaan hebben een aantal oudleden,  tesamen met de toenmalige pia-
nist Geert van Schoot, het plan opgevat om een Jongerenkoor op te richten. En met suc-
ces. Er werd begonnen met 32 meisjes. Langzamerhand zijn er ook jongens bijgekomen. 
Met het groeien van de leeftijd is de naam van Jongerenkoor omgezet in Themakoor. In 
al die jaren hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. Uitwisselingen met andere ko-
ren, leuke feestjes, openluchtvieringen en vele huwelijksvieringen zijn er gezongen. Ook 
werd er gezocht naar een manier om geld in het laatje te krijgen. Dit werd gevonden in 
de verkoop van Oliebollen op oudejaarsdag,  wat 18 jaar is volgehouden. Voor een paar 
jaar geleden is deze activiteit overgedragen aan stichting Het Kerkebos. 
Na een aantal magere jaren qua leden, (met een dieptepunt van 6) is er inmiddels weer 
een vaste kern van 11 leden.  Het koor staat inmiddels meer dan 12 jaar onder de vaste 
leiding van Christo Guenov. 
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Het repertoire is erg wisselend. Van Nederlands, Engels, Italiaans en Latijns tot zelfs 
een fantasietaal. De repetities vinden plaats op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
Op dit moment wordt er ongeveer 1 keer per maand in de kerk gezongen tijdens een 
viering. 
Zaterdag 22 september vindt de jubileumviering plaats om 19.30 uur in de kerk. Tijdens 
deze viering worden ook de leden gehuldigd die 12,5 en 25 jaar lid zijn. Wij hopen op 
een grote belangstelling!

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen
21 sep. 2012
18:30 Lutheria MA 1  -  Twente '05 MA 3
18:30 Lutheria DS 3  -  Harambee DS 3
20:15 Lutheria DS 1  -  Reggefiber DeVoKo DS 3
22 sep. 2012
13:00 Lutheria MC 1  -  Tornado Geesteren MC 2
13:00 Lutheria MB 2  -  Volley '68 MB 2
14:45 Lutheria MC 2  -  Reggefiber DeVoKo MC 4
14:45 Lutheria MB 1  -  Reggefiber DeVoKo MB 1
28 sep. 2012
18:30 Lutheria DS 4  -  Harambee DS 9
18:30 Lutheria MA 2  -  Markel-Up MA 1
20:15 Lutheria DS 2  -  Markel-Up DS 1
5 okt. 2012
18:30 Lutheria MA 2  -  Wevo 70 MA 1
18:30 Lutheria MA 1  -  Dynamo Tubbergen MA 3
20:15 Lutheria DS 2  -  Wevo 70 DS 3
6 okt. 2012
13:00 Lutheria MC 1  -  Set-Up'65 MC 2

10 okt. 2012
18:00 Lutheria MB 2  -  Unisson MB 1
12 okt. 2012
18:30 Lutheria DS 3  -  Saasveldia DS 4
18:30 Lutheria DS 4  -  Tornado Geesteren DS 8
20:15 Lutheria DS 1  -  Rosstars DS 1
13 okt. 2012
09:00 Lutheria N3 1  -  Pollux N3 2
09:00 Lutheria N2 1  -  Reggefiber DeVoKo N2 1
09:30 Lutheria N2 1  -  Reggefiber DeVoKo N2 2
09:30 Lutheria N3 1  -  Pollux N3 3
10:00 Lutheria N5 1  -  Wevo 70 N5 1
10:00 Lutheria N5 2  -  Ti-Volley N5 1
10:30 Lutheria N5 2  -  Wevo 70 N5 1
10:30 Lutheria N5 1  -  Ti-Volley N5 1
14:45 Lutheria MC 2  -  Flash Stars MC 1
14:45 Lutheria MB 1  -  Rosstars MB 1
14:45 Lutheria MC 2  -  Flash Stars MC 1
14:45 Lutheria MB 1  -  Rosstars MB 1

Zie voor actuele info de website: www.lutheria.nl.  

Try-out concert Sint Plechelmus Harmonie
De Lutte – Ter voorbereiding op het concoursbezoek geeft het harmonieorkest op zater-
dag 13 oktober voor het eerst op een nieuwe locatie, de St. Plechelmsschool, een try-
out concert. Deze nieuwe brede school heeft een grote multifunctionele ruimte welke 
met twee speellokalen kan worden verbonden. Hierdoor  ontstaat een grote zaal welke 
uitstekend geschikt is voor het geven van dit soort uitvoeringen.
Aan dit concert wordt verder medewerking verleend door de Bigband Losse, waar Bart 
Bijleveld de orkestleider van is.
De bigband put uit een repertoire dat bestaat uit bigband klassiekers, jazzstandards 
en swingende 'funky' stukken. Van de bigband jazz van Glenn Miller, Duke Ellington en 
Count Basie tot swingende popmuziek van Earth, Wind & Fire en Stevie Wonder. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur en vindt plaats in de St. Plechelmusschool aan de 
Plechelmusstraat in De Lutte. De toegang is gratis.
Meer info: www.plechelmusharmonie.nl
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KERKELIJK NIEUWS 
LOCATIE DE LUTTE 

 
Weekend 22 en 23 september: 25e zondag door het jaar     
Zaterdag 19.30 uur : Jubileumviering t.g.v. 25 jaar themakoor. 
      Voorganger : Pastor H. Jacobs 

Lectrice  : Mw. E. Pross 
 
Zondag           09.00 uur     :   Oecumenische vredesviering  in Lattrop 
 
Dinsdag 25 september :  19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 26 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 28 september : 08.30 uur Viering 
 
Weekend 29 en 30 september: 26e zondag door het jaar       
Zondag  09.00 uur : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
     Voorganger : Dhr. C. Hamers 

Lectrice  : Mw. M. Brookhuis 
 
Dinsdag 2 oktober  :   19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 3 oktober  : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 5 oktober  : 08.30 uur Viering 
 
Weekend 6 en 7 oktober: 27e zondag door het jaar 
     Oogstdankviering 
Zaterdag 19.30 uur : Communieviering /  
      Voorganger : Mw. I. Onland 
      Lectrice  : Mw. G. Maseland 
 
Zondag 09.00 uur :  Eucharistieviering / Oogstdankviering  
     m.m.v. dames- en herenkoor.  

Voorganger : Pastoor V. Bulthuis 
     Lectrice  : Mw. E. Pross 

 
Dinsdag 9 oktober  :   19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 10 oktober : 19.00 uur Eucharistieviering  
Vrijdag 12 oktober  : 08.30 uur Communieviering 
 
Zaterdag 22 september: Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Ine Nijhuis- 
Wigger, Dientje Nijhuis-oude Lohuis. 
 
Zondag 23 september: Wies Scheper-Rikmanspoel, Echtpaar van Benthem-Reijmer, 
Gerard Rolink, Annie Rolink, Ouders Rolink-Zanderink, Ouders Volker-Westerik, Ouders 
Steghuis-Muntel, Ouders Wonniger-Rolink, Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Truus 
Wargers-Koekoek (gezamenlijke buren), Gerrit Nijhuis, Gerrit en Mientje Olde Rikkert-
Beernink, Ine Nijhuis-Wigger, Dientje Nijhuis-oude Lohuis, Tot zekere intentie. 
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Weekendjaargedachtenis: Gerrit Reerink, Ouders Bosch-Hampsink, Ouders Nijhuis-
Hooge Venterink, Bernard oude Egbrink 
 
Zondag 30 september: Herman Reimer {Nachtegaalstraat}, Annie Hampsink-Olde 
Riekerink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Bernardus Kuipers, 
Bernard Wonniger, Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Wonniger-Rolink, Joop Willemsen, 
Gerda olde Rikkert-Oosterbroek, Herman Koertshuis, Herman Pünt, Lies Beernink-
Berning, Anna Berning-Gortemaker, Ine Nijhuis-Wigger, Dientje Nijhuis-oude Lohuis. 
 
Weekendjaargedachtenis: Gerhard Kristen, Johan Benneker¸Johan Egberink, 
Ouders Tijhuis-Kamphuis, Berendina Welhuis-Nijhuis. 
 
Zaterdag 6 oktober: Bernard Sanderink, Ouders groote Beverborg-Snippert, Herman 
en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Joke Nijhuis en Jos Fiselier, Ine Nijhuis-Wigger,  
Dientje Nijhuis-oude Lohuis 
 
Zondag 7 oktober: Ouders Uit het Broek-Bolhaar, Ouders uit het Broek-Gilbers, Johan 
Kortman en Marianne Wassink Kortman, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Wonniger-
Rolink, Hennie Vaneker, Joop Willemsen, Martin Volker, Bernhard Grote Beverborg, Joke 
Nijhuis en Jos Fiselier, Ine Nijhuis-Wigger, Dientje Nijhuis-oude Lohuis,  
 
Weekendjaargedachtenis: Ouders Greftenhuis-Egbers, Frans Koertshuis (buren 
Nachtegaalstraat), Gerard Schopman. 
 
Dienbeurten misdienaars: 
Zaterdag 22 september  : 19.30 uur Karin Tijans en Marleen Leferink 
Zondag 30 september   :  09.00 uur Elleke en Maartje Visschedijk 
Zaterdag 6 oktober : 19.30 uur Bram Volker en Remco Volker 
Zondag 7 oktober   :  09.00uur Sem Kole en Sven Grunder     
 
Parochiezaal: 
Woensdag 26 september : 19.45 uur Bezoekersgroep 
Maandag 1 oktober  : 19.30 uur Wijkcontactpersonen 
Maandag 8 oktober  : 19.30 uur Zij Aktief 
 
Opbrengst collectes: 
Weekend 25 en 26 augustus : € 149,70 
2e collecte Memisa    : € 163,13 
Weekend 1 en 2 september  : € 154,52 
 
Gedoopt: 
Coen, zoon van Richard Damhuis en Inge Scholte Lubberink  
Dycke, dochter van Maarten Peddemors en Marleen Greftenhuis 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Overgegaan naar het Eeuwig Leven: 
Dientje Nijuis-oude Lohuis, Rhododendronlaan 8. Op de leeftijd van 90 jaar 
Ine Nijhuis-Wigger, Lutterkerkpad 1. Op de leeftijd van 57 jaar 



8

Pastor Praat 
De Voedselbank vraagt om extra voedsel !  
Soms weer in het nieuws, dan is het weer een poos wat stiller als het  gaat over de 
Voedselbank. Geen gemakkelijk onderwerp, want te weinig geld hebben voor een 
gemiddelde maaltijd?! 
We denken gauw, is  deze vorm van  armoede dan echt aanwezig bij ons in de buurt ? 
Want misschien kennen we zelf niemand die in die omstandigheden zit.  En toch, ook 
binnen onze parochie zijn er alleenstaanden/gezinnen die wekelijks gebruik maken van 
een voedselpakket.  Die worden door hen in  Denekamp afgehaald.  En uit ons overleg 
met de Voedselbank blijkt dat ze als organisatie meer voedsel nodig hebben, ondermeer 
door het stijgend aantal  hulpvragen.  Dus gaan we overleggen, hoe wij daar vanuit onze 
parochie, en we hopen met uw hulp, in kunnen bijdragen.  
Waarom zouden we hier als kerk, als gelovigen, aan bij te dragen hebben?                                                               
Je zou kunnen zeggen dat het geven van hulp, in welke vorm dan ook, een diaconale 
opdracht is.  Soms wordt daarbij wel heel fors gezegd; als de kerk geen hulp biedt waar 
nodig is, als de kerk in die zin niet dient, dan dient zich nergens voor!  Dat is inderdaad 
fors gezegd maar eigenlijk beantwoordt  het helpen van mensen in gebrekkige 
omstandigheden  aan de bijbelse oproepen om ieder mens in nood,  te voorzien in de 
eerste levensbehoeften.  En dat niet als liefdadigheid of gunst, maar zelfs als recht!    
Zoals gezegd, Voedselbank en armoede- dichtbij, het blijft een lastig onderwerp.  Maar 
daarom misschien een reden te meer om het de aandacht te geven die het toe komt.                                                 
We houden U van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.       
L.M. Ros (pastoraal werker) 
 
Jubileum themakoor 
Zaterdag 22 september wordt tijdens de viering om 19.30 uur het 25 jarig jubileum 
van het themakoor gevierd. Tijdens deze viering zullen de jubilarissen worden gehuldigd. 
 
Oecumenische Vredesweekviering in Lattrop 
U bent allen van harte welkom bij deze Vredesweekviering,  zondag 23 september 10.00 
uur bij de Mariakapel van onze HH. Simon en Judaskerk in Lattrop.    
Voorgangers zijn dominee Hedda Klip en pastor Leo Ros, de zang wordt verzorgd door 
het Themakoor van de geloofsgemeenschap van Lattrop.   Na afloop is er koffie met een 
broodje en wordt verteld over de historie van de plaatselijke kerk.  
De kapel ligt op enige afstand, achter de kerk en het kerkhof.  Parkeren kan het best in 
de buurt van  de kerk maar als u slecht ter been kunt U ook doorrijden tot dichtbij de 
kapel.  Pijlen vanaf de kerk wijzen de weg. Fietsers kunnen langs diezelfde weg dicht bij 
de kapel komen. We hopen op mooi weer maar mocht dat tegen zitten, dan vindt de 
viering in de kerk plaats.    
Namens de  oecumenische voorbereidingsgroep,   L.M. Ros (pastoraal werker)  
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Jaaroverzicht 2011 
Beste parochianen van St. Plechelmus geloofsgemeenschap De Lutte.    
Als penningmeesters van de geloofsgemeenschap De Lutte en van de parochie Lumen 
Christi , willen we u informatie geven over de financiële resultaten over het jaar 2011. 
 
 
Exploitatierekening 2011     
    
Kosten onroerend goed € 30.522,29 Bijdrage 

parochianen 
€ 107.683,79 

Financiële lasten €    2027,00 Opbrengst uit bezit €   35.204,33 
Persoonskosten € 68.628,44 Baten 

begraafplaats 
€   12.437,00 

Kosten erediensten € 20.636,28 Incidentele baten €   12.427,13 
Kosten pastoraal € 10.895,43   
Vrijwillige en verplichte 
bijdrage 

€ 15.159,44   

Begraafplaats kosten €   6.851,91   
Beheerskosten totaal €   7.173,81   
Lasten totaal €161.894,60 Baten totaal € 167.752,25 
    
Resultaat   €     5.857,65 
 
Zoals u ziet is er een positief resultaat over 2011. Dit danken we aan een eenmalige 
meevaller, voortvloeiend uit de opheffing van het Dekenaat Twente en verdeling van het 
vermogen hiervan over de Twentse parochies. De locatie De Lutte heeft hiervan 
€ 12.427,= ontvangen. Zonder deze eenmalige bate zou  er een negatief resultaat van  
€ 6.569,48 over 2011 zijn geweest. 
Als we kijken naar de ontwikkeling van het resultaat t.o.v. voorgaande jaren zijn er de 
volgende zaken die opvallen: 
#. Voor de komende jaren hebben we een aantal  grotere onderhoudsposten. In 2012 
wordt de   verwarming van de kerk vervangen en over een aantal jaren is de restauratie 
van de toren gepland. Om dit te kunnen bekostigen wordt in de komende jaren telkens  
€ 10.000,- gereserveerd. 
 #. De overige posten voor persoonskosten, erediensten, vrijwillige en verplichte bijdrage 
en beheerskosten vertonen geen substantiële wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren.   
 #.Om de kosten pastoraal naar beneden bij te stellen is er  in het afgelopen jaar de stap 
gezet om het parochienieuws bij het dorpsblad onder te brengen. Hierdoor is een 
kostenbesparing gerealiseerd van € 5000,- voor 2012 en de jaren daarna.               
 #.  De begraafplaats is de afgelopen jaren behoorlijk onder handen genomen. Hiervoor 
was extra geld nodig. De aanpassingen zijn er op gericht om het onderhoud in de 
toekomst gemakkelijker te maken. De eerstkomende jaren zullen hiervoor nog extra geld 
en inspanningen nodig zijn.              
 #. De ruimere bijdrage van de parochianen bij de actie kerkbalans is zeer positief. De 
hogere toezeggingen (ongeveer € 5.000 meer dan 5 jaar geleden) compenseren tot 
dusverre de mindere inkomsten uit weekendcollecten.  
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De inkomsten uit stipendia zijn nog goed op peil gebleven. Inkomsten uit  offerkaarsen 
blijven goed, we merken dat de kerk erg in trek is bij bezoekers en dat deze graag even 
een kaars  opsteken.   
#. Ondanks de terugloop van het wekelijks kerkbezoek merken we dat de inwoners van 
De Lutte de kerk een warm hart toedragen en bereid zijn financieel  bij te dragen om 
deze belangrijke plek binnen ons dorp te behouden, een plaats om samen te komen in 
blijde maar ook moeilijke tijden. Er zal ook in de toekomst steeds kritisch moeten 
worden gekeken naar de financiële situatie, met uw steun en inzet van de vele 
vrijwilligers is er voldoende vertrouwen dat we hierin slagen. 
Als u een nadere toelichting wilt op de cijfers over 2011 kunt u contact opnemen met de 
locatie penningmeester J. Welhuis, tel. 0541-551742 of mail janwelhuis@planet.nl 
Penningmeester locatie De Lutte Penningmeester Parochie Lumen Christi                                                                               
Jan Welhuis   Herman Niehof 
 
De kerk en de jeugd 
Herhaaldelijk klinkt het:  er wordt te weinig gedaan  vanuit de parochie voor onze 
jongeren.  Wat is er bijvoorbeeld voor de kinderen die de bassischool verlaten hebben!  
Zeker, in de kleinere geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn er wel degelijk 
activiteiten voor die leeftijdsgroep.  Maar het wordt lastiger als we daarin iets willen 
opnemen wat met kerk of geloof te maken heeft.  Zo is er bijvoorbeeld nu een initiatief 
om onze kinderen, zeg maar van 12-13-14 jaar, op of rond  zaterdag 17 november a.s. 
gewoon iets te laten doen voor andere mensen.  Dit ondersteunt ons bisdom en het 
heet;  Diaconaction. Meedoen aan Diaconaction is bijvoorbeeld dat deze kinderen iets  
doen voor de bewoners van een verzorgingshuis.  Bijvoorbeeld het verzorgen voor een 
gezellige activiteit. Maar ook andere ideeӫn zijn welkom!  Kinderen komen zo misschien 
eens op plekken die ze niet kennen, maken een ander blij met hun komst!  Vooral 
ervaren ze zo, dat geloven ook eenvoudig is;  gewoon eens aandacht geven aan wie dat 
nodig heeft 
Waar onze oproep op neer komt is dat we enkele mensen zoeken die dit willen 
organiseren. Hebt U iets met deze leeftijdsgroep, vindt U het belangrijk dat we als 
parochie ook zo ons gezicht laten zien, neem dan contact op met pastor Leo Ros ( 06  
22689867). Ook als U er toch eerst iets meer van zou willen afweten, bel  gerust.  We 
beginnen klein, mogelijk  alleen maar binnen uw eigen plaatselijke geloofsgemeenschap.  
Ook U die zelf mogelijk  al lang “uit de kinderen” bent , meldt U aan!!!                               
pastor L.M. Ros  
 
 
 
 

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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Prijs uitreiking ballonwedstrijd
 
Afgelopen vrijdag vond de prijsuitreiking plaats van de ballon wedstrijd
die gehouden is tijdens de hellehondsdagen en georganiseerd is door de
Dorpstraatspecialisten in samen werking met de jeugdcommissie van de
Stichting gemeenschapswerk de helhond Ondanks de wat mindere 
weersomstandigheden kende de de ballonwedstrijd toch een record aantal deelnemers
Tijdens een gezellig samen zijn met de ouders konden de onderstaande
kinderen een leuke prijs in ontvangst nemen;

De eerste prijs was voor Lieke Velthuis afstand 105 km
De tweede prijs was voor Jesse olde Monnikhof met 92 km
De derde prijs ging naar Lisa Schutten met 65 km
 



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 

. .
. ..


