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Jaarkalender 2012
19 Nov  Lezing DDM over tin - Evers, 19.30 uur in Erve Boerrigter
20 Nov  Een gezellige ontspannen avond met zang en verrassing, Zij actief
22 Nov Zij actief; bloemschikmiddag bij Maureen Wigger
23 Nov  Muziekmiddag KBO, in de Vereeniging
24 Nov Intocht Sinterklaas, vanaf 14.15 uur
01 Dec  Heilig Vormsel
02 Dec   28e editie Snertloop
08 Dec   Afvoeren Graaf Louis en adj. Bob & opkomst nieuwe Graaf van De Lutte
11 Dec   Kerststuk maken samen weer met Marcha, zijactief
13 Dec Uitstapje Zonnebloem
16 Dec  Instuif en receptie voor de nieuwe Graaf Bosdûvelkes
18 Dec   Adventviering, Zij actief
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
26 Dec VVV Midwinterhoorn kerstwandeling (start vanaf de VVV in De Lutte)
30 Dec  Opendag Wagenbouw van Tuffelkeerlkes en Bosdûvelkes
2013
26 Mei  Eerste Heilige Communie
11 Jan  Jeugdgala Bosdûvelkes met verkiezing Jeugdhoogheden
12 Jan  1e Gala-avond Bosdûvelkes
13 Jan  Gala Matineé Bosdûvelkes
18 Jan  2e Gala-avond Bosdûvelkes
19 Jan  3e Gala-avond Bosdûvelkes & uitreiking Orde van Verdienste De Lutte Bosdûvelkes   
02 Feb  Carnavalsmis Tuffelkeerlkes en Bosdûvelkes
06 Feb  Aanbieden carnavalswagens Bosdûvelkes
08 Feb  Schoolcarnaval Plechelmusschool & Jongerenbal Bosdûvelkes in feesttent centrum
09 Feb  Carnavalsavond Bosdûvelkes in feesttent centrum
11 Feb  Rosenmontag De Lutte met carnavalsoptocht
12 Feb  Slotbal carnaval 2013 in De Vereeniging
=====================================================================
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 17 loopt van 14 december t/m 4 januari
Kopie inleveren voor Woensdag 5 december 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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Nieuws van Stichting Dorpsbelangen De Lutte
Tijdens onze laatste vergadering hebben we de verkeersonveilige situatie op de hoek 
van de Dorpstraat en de Bentheimerstraat onder de aandacht gebracht van de wijkagent 
Bennie Peters. Het is alweer enkele maanden geleden dat hier het fietspad is aangepast.
 Dit pad eindigt hier plots omdat er nog een boom in de weg staat. Mensen die hier, met 
name in het donker rijden kunnen deze situatie niet goed overzien en dit kan leiden tot 
ongelukken.
We vinden dan ook dat deze situatie zo snel mogelijk moet worden aangepast naar een 
veilig fietspad en hebben dit via de wijkagent aan de gemeente Losser voorgelegd.
Ook de variaties van snelheden op de Bentheimerstraat hebben we onder de aandacht 
gebracht. In een kort stuk varieert de snelheid op de borden van 80 naar 50 en dan weer 
van 80 naar 60 en weer 80 kilometer per uur. Dit allemaal binnen nog geen 1 ½ kilome-
ter. Niet makkelijk en zinvol om dit zo te houden. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
 
Wij als St. Dorpsbelangen zijn op zoek naar enthousiaste inwoners van 
De Lutte, die ons willen helpen bij de vele werkzaamheden die we als 
Dorpsbelangen hebben.Als u geïnteresseerd bent, kijk dan eens op onze 
website, www.dorpsbelangendelutte.nl of laat het ons dan weten via 
mail@dorpsbelangendelutte.nl.
 
Meer dan 1.000 lopers verwacht bij snertloop in De Lutte
Al vele jaren heeft de Snertloop in De Lutte een prominente plaats op de Twentse hard-
loopkalender. Ook voor de 28e editie op zondag 2 december heeft het organisatieteam 
van de Loopgroep De Lutte haar zaakjes op de rij. Men verwacht een grote lopers schare 
uit vooral de regio Twente en de Duitse grensstreek.
Niet voor niets is deze hardloopwedstrijd populair: de omgeving van De Lutte is mooi 
en het golvende parcours met echte kuitenbijters als de Farwickweg en de Koppelboer, 
is nog altijd hetzelfde als bij de eerste editie in 1985, zodat lopers goed de tijden van 
voorgaande jaren met elkaar kunnen vergelijken. Kortom: Snertloop De Lutte betekent 
plezier in de loopsport !
De starttijden zijn: 
• 2,4 km voor de jeugd t/m 12 jaar om 10.15 uur
• 5,3 km om 10.17 uur
• 9,6 km om 11.15 uur
De voorinschrijving sluit op 25 november, echter na-inschrijven kan men nog tot uiterlijk 
30 min. voor aanvang in Erve Boerrigter. Uitgebreide info is te vinden op de website: 
www.loopgroep.nl

Opbrengst Collecte Diabetes Fonds
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft dit jaar in De Lutte € 1.615,59 opgrbracht.
Namens het Diabetes Fonds wil ik hierbij alle gevers en collectanten hartelijk bedanken.
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Kerstbomen, strooizout en taarten
Deze drie onderwerpen zouden hilarisch bij elkaar passen, ware het niet dat het hier om 
zeer serieuzeacties gaat van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Ze maken zich weer op 
voor een nieuwcarnavalsseizoen en stellen u daarbij in de gelegenheid deze carnavals-
vereniging te steunen door een kerstboom, strooizout en voor de feestdagen een mooie 
taart te bestellen.
Op zaterdag 8 december kunt u aan de Dorpstraat 41 (bij Morsink Diervoeders & Hobby) 
terecht voor een prachtige kerstspar of Nordmann waar u door de mannen van de Raad 
van Elf wordt ontvangen met glühwein. Door er meteen een paar kilo strooizout bij te 
kopen, blijft u de winterse gladheid voor.
Indien gewenst worden de boom van uw keuze en uw strooizout bij u thuis bezorgd.
Bakker Wantia staat er garant voor dat u tijdens de kerstdagen van een mooie slagroom- 
of heerlijke appeltaart kunt genieten. Vrijwilligers van de carnavalsvereniging komen 
in de week van 19 november bij u langs met een bestelformulier dat ze een week later 
weer komen ophalen. Uiteraard kunt u uw bestelling ook in de winkel van bakker Wantia 
doorgeven. Uiterlijk maandag 24 december krijgt u de taarten van uw keuze thuis be-
zorgd. Dus steun De Bosdûvelkes en maak het u zelf makkelijk voor de feestdagen.

Afscheid van graaf Louis
Op zaterdag 8 december worden graaf Louis 
en zijn adjudant Bob voor de laatste keer als 
hooghedenspan onthaald in residentie De 
Vereeniging. Op ongetwijfeld ludieke manier 
wordt door de Technische Commissie een 
aardige afvoerstunt uitgevoerd. Daarna is het 
de beurt aan de nieuwe hoogheden die om 11 
minuten over 10 tevoorschijn zullen komen. 
Mis het niet en zorg dat u er bij bent. De 
muzikale omlijsting is in handen van hofkapel 
Dûvels Geweld en Drive Inn show 'Starlight'. 
Entree is gratis en iedereen is vanaf 20 uur van 
harte welkom in De Vereeniging.

Wie wordt de nieuwe graaf?
Voor het echter zover is, kunt u nog een gokje 
wagen. Hieronder volgen een paar hints.
Vooralsnog in codetaal en zonder gezicht, zijn 
toekomst op het bovennatuurlijke gericht.
Zo sloeg de trom in het weide Lutterland, is er 
dan toch enig, zo niet meer verband?
O horror allom, voor wie draaien de Bosdûvel-
kes zich dit jaar om?
Denkt u te weten wie de 46e graaf en zijn 
adjudant worden? Lever dan voor 8 december 
een briefje met de namen in bij het secretari-
aat van de Bosdûvelkes, Huub grote Bever-
borg, Lossersestraat 21 in De Lutte of mail 
naar secretariaat@bosduvelkes.nl.

De Bosdûvelkes zijn ook actief op Twitter (@bosduvelke) en Facebook (De Bosdûvelkes). 
Of neem eens een kijkje op Facebook bij de Jeugdcommissie De Bosdûvelkes en Wagen-
bouw De Bosdûvelkes.

Nieuws van de Zonnebloem
Het was jarenlang gebruikelijk dat wij namens de Zonnebloem, afdeling De Lutte,
een bezoek brachten aan de mensen die 80 jaar werden. Ook daarna kon men rekenen
op regelmatig bezoek en uitnodigingen van de Zonnebloem. Dit alleen als men hierop
prijs stelde. Nu merken we de laatste tijd steeds vaker dat men onze aandacht nog niet 
zonodig heeft.
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Veel ouderen “worden en voelen zich steeds jonger”. Daarom hebben we
besloten om de leeftijdsgrens m.i.v. 01-01-2013 te verhogen naar 85 jaar.
Mochten er mensen zijn die echter voor hun 85e graag bezoek willen of een uitnodiging
willen voor een activiteit, dan kan dat natuurlijk altijd. U moet dan wel tot de
doelgroep behoren; dat zijn de chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten, lichamelijk
hulpbehoevende ouderen en ouderen die dreigen te vereenzamen. U kunt dan contact 
opnemen met M. Ter Beek (tel nr. 551691 ) of T. Hesselink (tel. nr. 551728).
Deze mensen kunnen ook gebeld worden wanneer u hoort dat er iemand ernstig ziek is
en dat men het wel fijn zou vinden dat er iemand van de Zonnebloem (eenmalig?) komt.

Uitstapje Zonnebloem
Op donderdag 13 december a.s. gaat de Zonnebloem weer met haar gasten op pad.
Dit keer wordt er een bezoek gebracht aan tuincentrum Wolters. Het vertrek is om
9.30 uur bij Erve Boerrigter en men hoopt tegen 12.30 uur weer terug te zijn.
De eigen bijdrage bedraagt € 5,00. Hierbij is koffie met iets lekkers inbegrepen.
Gasten die geen bericht krijgen van hun gastvrouw, kunnen zich tot 8 december
opgeven bij Lies Ter Linde (tel. nr. 551675).

Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal
Handbal
Thuiswedstrijden Handbal S.V. De Lutte: 
Zaterdag 24 november
19.00 uur  S.V. De Lutte A1 – T.V.O. A1
20.15 uur  Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – Hurry Up
Zondag 25 november
10.00 uur S.V. De Lutte C2 – T.V.O. C2
10.45 uur S.V. De Lutte C1 – T.V.O. C1
Dinsdag 27 november
20.30 uur S.V. De Lutte Recreanten- T.V.O. Recre-
anten

Een overzicht van de uitwedstrijden in het weekend 
van 1 en 2 december kunt u vinden op de site van 
S.V. De Lutte of het NHV. www.svdelutte.nl; www.
nhv.nl.
In het weekend van 8 en 9 december zijn er geen 
wedstrijden.

Volleybal
zaterdag 24 november 
09:00 Lutheria N4 1 -  Reggefiber DeVoKo N4 4
09:30 Lutheria N4 1 -  Reggefiber DeVoKo N4 3
10:00 Wevo 70 N2 2 -  Lutheria N2 2
10:00 Lutheria N5 3 -  Volley '68 N5 1
10:30 Lutheria N2 2 -  Saasveldia N2 1
10:30 Lutheria N5 3 -  Volley '68 N5 2
vrijdag 30 november 
18:30 Lutheria MA 2 -  Lutheria MA 1
18:30 Lutheria DS 4 -  TVO DS 2
20:15 Lutheria DS 2 -  Webton Hengelo DS 2
vrijdag 7 december 
18:30 Lutheria MA 1 -  Tornado Geesteren MA 1
20:15 Lutheria DS 1 -  Kuipers Flevoll DS 1
zaterdag 8 december 
13:00 Lutheria MC 1 -  Webton Hengelo MC 2
13:00 Lutheria MB 2 -  Lonneker MB 1
14:45 Lutheria MC 2 -  WVC Volley MC 1
14:45 Lutheria MB 1 -  Kuipers Flevoll MB 1
vrijdag 14 december 
18:30 Lutheria DS 4 -  Devoc DS 3
18:30 Lutheria MA 2 -  SVH VC MA 1
20:15 Lutheria DS 2 -  Havoc DS 2 
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 
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KERKELIJK	  NIEUWS	  
LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Weekend	  24	  en	  25	  november:	  34ste	  zondag	  door	  het	  jaar	   	  	  
Zondag	  9.00	  uur	   	   	   	   	  	  :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
	   	   	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorganger	   :	  n.b.	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lectrice	   	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
	  
Woensdag	  28	  november	   	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  30	  november	   	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Weekend	  1	  en	  2	  december:	  	  	  	  	  1ste	  zondag	  van	  de	  Advent	  	  	   	  
Zaterdag	  16.30	  uur	   	   	   	   	  :	  	  Vormselviering	  	  	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorganger	   :	  Mgr.	  Hoogenboom	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lectrice	   	   :	  Mevr.	  M.	  oude	  Ophuis	  
	  
Zondag	  2	  december	   	   	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
	   	   	   	   	   	   	  	  Voorganger:	  Pastor	  Bulthuis	  
	   	   	   	   	   	   	  	  Lectrice:	  Mevr.	  T.	  Volker	  
	  
	   	   Collecte	   	   	   :	  1e	  collecte:	  Eurocollecte	  
	   	   	   	   	   	   	  	  2e	  collecte:	  voor	  het	  Jongerenpastoraat	  
	  
Dinsdag	  4	  december	  	   	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
	  
Woensdag	  5	  december	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  7	  december	  	   	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Weekend	  8	  en	  9	  december:	  	  2de	  zondag	  van	  de	  Advent	   	  	  
Zaterdag	  18.00	  uur	   	   	   	   :	  Kinderviering	  Advent	  
	   	   	   	   	   	   	  	  Voorganger:	  Mevr.	  I.	  Onland	  
	  
Zondag	  9.00	  uur	   	   	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
	   	   	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorganger	   :	  Pastor	  Jacobs	  
	   	   	  	   	   	   	   	  	  Lectrice	   :	  Mevr.	  E.	  pross	  
	  
Woensdag	  12	  december	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  14	  december	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  25	  november:	  Ouders	  Nijhuis-‐Tijhuis	  (Dorpstraat),	  Ouders	  Dierselhuis-‐
Bosch,	  Johan	  Tijdhof,	  Echtpaar	  Welhuis-‐Westerink,	  Ouders	  Tijans-‐Volker,	  Ouders	  groote	  
Beverborg-‐Snippert,	  Ouders	  Kristen-‐Beld,	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Ouders	  
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Koekoek-‐Egberink,	  Ouders	  Warburg-‐Nijhuis,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Gerda	  olde	  
Rikkert-‐Oosterbroek,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Herman	  Koertshuis,	  Hubert	  
Sweerts,	  Annie	  Jeunink-‐Pots,	  Jan	  en	  Marie	  Dwars-‐Te	  Mölde,	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  
Hubert	  Velthuis,	  Dientje	  Nijhuis-‐Oude	  Lohuis,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  	  
Johan	  Beernink	  (Hoge	  Kavik).	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Herman	  Pünt,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Lakemeier,	  
Overleden	  familie	  Ophuis-‐Morsink,	  Ouders	  Lentfert-‐Nijhuis,	  Bernard	  Blockhuis,	  Gerhard	  
van	  Langen,	  Marie	  Keizer,	  Echtpaar	  Oosterbroek-‐Oude	  Hengel,	  Ouders	  Wigger-‐Rakel,	  
Marie	  Dwars-‐Te	  Molder,	  Herman	  Nijhuis	  (Rhododendronlaan),	  Ouders	  Pross-‐Welhuis,	  
Ouders	  Tellman-‐Oude	  Alink,	  Johan	  Uit	  het	  Broek,	  Uit	  dankbaarheid.	  
	  
Zondag	  2	  december:	  Ouders	  Pross-‐Welhuis,	  Bernard	  Sanderink,	  Hendrik	  Benneker	  
Frans	  Koertshuis	  (buren	  Nachtegaalstraat),	  Femie	  Wigger-‐Schurink,	  Johan	  Kortman	  en	  
Marianne	  Wassink-‐Kortman,	  Ouders	  Benneker-‐Olde	  Monnikhof,	  Ouders	  Wonniger-‐
Rolink,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Herman	  en	  Nico	  Lentfert,	  Annie	  Jeunink-‐Boers, 
Johan	  Oude	  Egbrink	  (past.	  Geerdinkstraat).	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Frans	  Brookhuis,	  Johan	  Uit	  het	  Broek,	  Ouders	  Hampsink-‐
Bosch,	  Ouders	  Strikker-‐IJland,	  Ouders	  Schopman-‐Nijkamp,	  	  
Herman	  en	  Leny	  Nijhuis–Kleijhuis.	  
	  
Zondag	  9	  december:	  Henk	  Hoek,	  Tonny	  Tijhuis,	  Jan	  Mensink,	  Ouders	  en	  Zoon	  
Maseland,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Nijhuis,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Herman	  Koertshuis,	  
Gerrit	  Nijhuis,	  Gerard	  en	  Truus	  Egberink-‐Lenfert,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  Denge,	  Truus,	  
Marietje	  en	  Trees,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Uit	  dankbaarheid.	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Hendrik	  Reimer,	  Euphemia	  Tijdhof-‐Wigger,	  Truus	  
Egberink-‐Grashof,	  Finie	  Tijdhof-‐Tijhuis,	  Bernard	  Nijhuis,	  Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  	  
Koekoek-‐Egberink.	  
	  
Dienbeurten	  misdienaars:	  	  
Zondag	  25	  november:	   	   Sander	  Olde	  Rikkert	  en	  Bram	  Volker	  
Zaterdag	  	  1	  december:	   	   Karin	  Tijans	  en	  Marleen	  Leferink	  
Zondag	  2	  december:	   	   Carmen	  Grote	  Beverborg	  en	  Stan	  Loohuis	  	  
Zondag	  9	  december:	   	   Sven	  Grunder	  en	  Remco	  Volker.	  
	  
	  
Parochiezaal:	  	  
Donderdag	  29	  november:	   	   20.30	  uur	  Ouderavond	  1ste	  H.	  Communie	  
Maandag	  10	  december:	   	   09.30	  uur	  Werkgroep	  1ste	  H.	  Communie	  
	   	   	   	   	   19.30	  uur	  Vergadering	  Zijaktief	  
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Woensdag	  12	  december:	   	   20.00	  uur	  Doop	  voorbereiding	  
	  
Opbrengst	  collectes:	  
Weekend	  27	  en	  28	  oktober	  	   €	  159,35	  	  
Allerheiligen/Allerzielen:	   	   €	  426,30	  	  
Weekend	  3	  en	  4	  november:	  	   €	  222,72	  
Weekend	  10	  en	  11	  november:	   €	  106,40	  
Collecte	  Caritas:	   	   	   €	  105,41	  
 
Gedoopt:	  
Famke	  Dian,	  	   dochter	  van	  Rick	  oude	  Oosterik	  en	  Maureen	  Schopman	  
Teun,	  	   	   zoon	  van	  Arjan	  Zanderink	  en	  Alice	  Westerik	  
Wij	  feliciteren	  de	  ouders	  met	  de	  doop	  van	  hun	  kind.	  
	  
Pastor	  Praat	  
De	  laatste	  2	  weken	  stonden	  in	  onze	  parochie,	  in	  onze	  streek,	  misschien	  zelfs	  in	  ons	  land,	  
in	  het	  teken	  van	  het	  overlijden	  van	  Tim	  Ribberink	  uit	  Tilligte.	  Overal	  uitten	  mensen	  hun	  
verdriet,	  ongeloof	  en	  werden	  (en	  worden)	  indringende	  vragen	  gesteld:	  Waarom?	  
Waarom	  pesten	  mensen	  elkaar?	  Waarom	  kan	  het	  voor	  iemand	  zo	  donker	  worden	  in	  het	  
leven	  dat	  hij/zij	  geen	  uitweg	  ziet	  en	  kiest	  voor	  een	  einde?	  Wat	  hebben	  we	  verkeerd	  
gedaan?	  Spreken	  en	  schrijven	  over	  onderwerpen	  als	  pesten	  en	  zelfdoding	  vragen	  om	  
voorzichtigheid	  en	  een	  luisterende	  en	  meelevende	  houding.	  Niet	  veel	  zeggen,	  want	  elk	  
woord	  kan	  teveel	  zijn.	  Erover	  nadenken	  stemt	  tot	  nog	  meer	  nadenken	  en	  raakt	  het	  
naakte	  bestaan.	  Want	  wat	  beweegt	  iemand	  ertoe	  om	  een	  eind	  aan	  het	  eigen	  leven	  te	  
maken?	  Volgens	  de	  psychiater	  Bram	  Bakker	  gaat	  het	  er	  de	  man	  of	  vrouw	  niet	  om	  het	  
leven	  te	  beëindigen,	  maar	  om	  een	  einde	  aan	  het	  lijden	  in	  dat	  leven	  te	  maken.	  Men	  wil	  
een	  ander,	  een	  gelukkig	  leven!	  Veelal	  houdt	  dit	  in:	  een	  einde	  aan	  de	  pijn	  die	  bijvoorbeeld	  
pesten	  of	  een	  ernstige	  depressie	  veroorzaakt,	  men	  wil	  daarvan	  verlost	  worden	  en	  ziet	  –
uiteindelijk-‐	  geen	  enkele	  andere	  mogelijkheid	  dan	  dit	  zelf	  te	  doen	  omdat	  niets	  anders	  
meer	  helpt.	  Omdat	  niemand	  anders	  hen	  nog	  lijkt	  te	  kunnen	  helpen.	  Er	  raast	  een	  storm	  in	  
iemands	  hoofd.	  En	  die	  storm	  blijft	  razen.	  Het	  is	  onvoorstelbaar	  gruwelijk	  en	  hard	  als	  je	  
wordt	  geconfronteerd	  met	  de	  zelfdoding	  van	  een	  ander	  mens	  uit	  eigen	  kring,	  helemaal	  
als	  het	  een	  geliefde	  betreft,	  of	  dit	  nu	  een	  familielid	  is	  of	  niet.	  Het	  lijden	  van	  de	  
nabestaanden	  liegt	  er	  niet	  om.	  In	  onze	  vriendenkring	  hebben	  we	  het	  vorig	  jaar	  ook	  
meegemaakt.	  Er	  blijven	  veel	  vragen	  en	  open	  einden…	  .	  Er	  zijn	  veel	  mensen	  die	  in	  
momenten	  van	  angst,	  pijn,	  eenzaamheid	  en	  vertwijfeling	  vatbaar	  kunnen	  worden,	  zich	  
onbewust	  kunnen	  openstellen	  voor	  de	  mogelijkheid	  om	  uit	  het	  leven	  te	  stappen.	  Dat	  
gebeurt	  vaak	  in	  stilte,	  in	  afzondering,	  in	  hele	  diepe	  lagen	  van	  denken	  en	  voelen.	  Het	  
ontgaat	  de	  meeste	  mensen	  eromheen,	  het	  is	  misschien	  zelfs	  onzichtbaar	  voor	  de	  
omgeving	  en	  vaak	  jaren	  voordat	  het	  echt	  gebeurt.	  	  
Juist	  daarom	  past	  het	  niet	  om	  snel	  verklaringen	  en	  antwoorden	  te	  geven.	  In	  deze	  
pastorpraat	  vraag	  ik	  iedereen	  –ook	  mijzelf-‐	  om	  een	  aandachtige	  en	  open	  houding	  naar	  
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elk	  mens.	  Want	  elk	  mens	  is	  geschapen	  naar	  het	  beeld	  van	  God.	  Ieder	  mens	  is	  even	  
waardig.	  	  
Als	  we	  ons	  hier	  steeds	  van	  bewust	  zijn	  kan	  en	  mag	  elk	  mens	  tot	  zijn	  en	  haar	  recht	  komen	  
en	  gelukkig	  worden.	  Daar	  heeft	  ieder	  mens	  recht	  op.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  Pastor	  Niek	  Nijhuis	  	  	  	  
	  
Afscheid	  bestuursleden	  en	  notuliste	  Lumen	  Christi	  
De	  bestuursleden	  Gerard	  Pross	  en	  Trudy	  Oude	  Nijeweme	  hebben	  onlangs	  afscheid	  
genomen	  als	  leden	  van	  het	  Parochiebestuur	  Lumen	  Christi.	  
Beide	  bestuursleden	  hebben	  zich	  tijdens	  hun	  bestuursperiode	  bezig	  gehouden	  met	  
specifieke	  zaken	  die	  na	  de	  samenvoeging	  moesten	  worden	  geregeld,	  zoals	  het	  opstellen	  
van	  een	  nieuw	  begraafplaatsreglement.	  
Tevens	  heeft	  José	  Lubbers,	  sinds	  de	  start	  van	  de	  nieuwe	  parochie	  op	  1	  januari	  2010	  de	  
vaste	  notuliste	  van	  de	  bestuursvergaderingen,	  aangegeven	  te	  willen	  stoppen	  met	  deze	  
werkzaamheden.	  Het	  parochiebestuur	  verzoekt	  geïnteresseerden	  voor	  de	  functie	  van	  
notulist(e)	  van	  de	  bestuursvergaderingen,	  zich	  bij	  haar	  te	  melden.	  	  

Parochiebestuur	  Lumen	  Christi	  
	  
Een	  gezicht	  bij	  de	  Adventsactie	  
Acties,	  collectes,	  geldinzamelingen	  voor	  een	  goed	  doel;	  er	  wordt	  nogal	  eens	  een	  beroep	  
op	  je	  gedaan.	  Maar	  je	  wilt	  dan	  wel	  graag	  weten,	  waarvoor	  je	  geeft	  en	  of	  je	  bijdrage	  goed	  
terecht	  komt.	  	  Het	  kan	  je	  dan	  helpen	  om	  iemand	  te	  zien	  en	  te	  horen	  die	  er	  “dicht	  op	  zit”.	  	  
Voor	  onze	  komende	  Adventsactie	  hebben	  we	  daarom	  maandagavond	  26	  november	  de	  
Indiase	  pastor	  Sebastian	  Chazhoor	  op	  bezoek.	  Hij	  heeft	  gewerkt	  in	  het	  noordoosten	  van	  
India	  vanuit	  een	  Stichting	  daar	  die	  zich	  richt	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  vrouwen.	  En	  die	  
activiteiten	  willen	  we	  vanuit	  onze	  parochie	  tijdens	  de	  komende	  Adventsactie	  financieel	  
ondersteunen.	  Om	  kennis	  te	  maken	  met	  deze	  pastor	  en	  ons	  Adventsactie-‐project	  	  
(	  “Een	  hoopvolle	  toekomst	  voor	  vrouwen”)	  wordt	  U	  allen	  van	  harte	  uitgenodigd;	  	  	  
maandag	  26	  november	  a.s.	  20.00	  uur	  in	  het	  parochiecentrum	  in	  Denekamp.	  

L.M.	  	  Ros	  	  (pastoraal	  werker)	  	  
	  

Uitnodiging	  Vespervieringen	  	  
Op	  de	  zondagen	  in	  de	  Advent,	  te	  beginnen	  op	  zondag	  2	  december	  2012	  ,	  
houden	  we	  in	  de	  kapel	  van	  de	  Zusters	  Franciscanessen	  te	  Denekamp	  weer	  
Vespervieringen.	  Hierbij	  nodigen	  wij	  graag	  iedereen	  uit,	  die	  zich	  samen	  met	  ons	  wil	  
voorbereiden	  op	  het	  Kerstfeest,	  als	  gedachtenis	  aan	  de	  geboorte	  van	  onze	  Heer,	  Jezus	  
Christus.	  De	  vieringen	  beginnen	  om	  16.30	  uur	  en	  duren	  ongeveer	  een	  half	  uur.	  
Zusters	  Franciscanessen,	  Gravenallee	  30	  7591	  PE	  	  Denekamp.	  
	  
Maatschappelijke	  nood-‐dichtbij	  
Het	  is	  al	  weer	  een	  hele	  poos	  geleden	  dat	  we	  aankondigden,	  om	  een	  oecumenisch	  
diaconaal	  hulpaanbod	  te	  willen	  organiseren.	  	  Een	  hele	  mond	  vol,	  maar	  het	  betekent	  dat	  



10

we	  dit	  als	  parochie	  Lumen	  Christi,	  samen	  met	  de	  beide	  protestantse	  kerkgemeenten	  
willen	  doen.	  	  	  
En	  dat	  diaconale	  betekent	  dat	  we	  als	  christenen	  iets	  willen	  doen	  voor	  iemand	  in	  onze	  
naaste	  omgeving	  die	  onze	  hulp	  nodig	  heeft.	  Dat	  hulpaanbod	  zal	  vooral	  van	  praktische	  
aard	  zijn;	  het	  wil	  vooral	  letterlijk	  een	  helpende	  hand	  bieden	  aan	  jong	  en	  oud.	  Inmiddels	  is	  
er	  al	  lange	  tijd	  een	  klein	  groepje	  mensen	  bezig	  om	  een	  en	  ander	  voor	  te	  bereiden.	  Want	  
je	  pakt	  iets	  goed	  aan,	  of	  anders	  beter	  van	  niet!	  	  Zo	  heeft	  het	  al	  een	  tijdje	  gekost,	  om	  hen	  
bij	  elkaar	  te	  krijgen	  vanuit	  onze	  parochie	  en	  de	  beide	  protestantse	  kerken	  van	  
Ootmarsum	  en	  Denekamp.	  En	  zij	  zoeken	  momenteel	  	  naar	  drie	  geschikte	  personen	  die	  
de	  hulpvraag	  en	  ons	  aanbod	  op	  elkaar	  kunnen	  afstemmen.	  	  Dat	  aanbod	  zal	  dan	  worden	  
gezocht	  uit	  vrijwilligers	  en	  vrijwilligsters	  die	  we	  nog	  gaan	  werven,	  waarvoor	  we	  dan	  	  een	  
beroep	  op	  U	  zullen	  doen.	  Misschien	  vindt	  U	  het	  allemaal	  nog	  wat	  vaag,	  maar	  we	  zijn	  druk	  
bezig	  om	  het	  steeds	  concreter	  te	  maken.	  	  En	  als	  er	  weer	  belangrijke	  ontwikkelingen	  te	  
melden	  zijn,	  dan	  hoort/leest	  U	  er	  opnieuw	  wat	  over!	  	  
Vriendelijke	  groet,	  	  namens	  de	  stuurgroep;	  

L.M.	  Ros	  (pastoraal	  werker)	  	  
	  

Lourdeswerk	  	  
Lieve	  medewerkers	  van	  Lourdeswerken.	  We	  willen	  jullie	  bijzonder	  danken	  voor	  de	  
geweldige	  Lourdesbedevaart.	  Het	  heeft	  ons	  samen	  heel	  goed	  gedaan,	  om	  dit	  met	  de	  
medepelgrims	  te	  mogen	  beleven!	  Ook	  heeft	  het	  ons	  weer	  de	  kracht	  te	  geven	  om	  verder	  
te	  gaan	  met	  ons	  leven.	  Heel	  bijzonder	  is	  het	  ook	  dat	  zoveel	  vrijwilligers	  hun	  tijd	  en	  liefde	  
geven	  aan	  mensen	  die	  afhankelijk	  zijn	  van	  hulp	  en	  zorg!!	  Nogmaals	  onze	  hartelijke	  dank	  
Gerard	  en	  Mariët	  Nijhuis,	  Debora	  Wargers.	  
	  
Uitnodiging	  voor	  alleenstaanden.	  
Zoals	  we	  met	  jullie	  hebben	  afgesproken	  is	  onze	  eerstvolgende	  bijeenkomst	  op	  woensdag	  
12	  december	  aanstaande.	  Aanvang	  twee	  uur	  in	  het	  parochiecentrum.	  Deze	  middag	  staat	  
in	  het	  teken	  van	  	  Advent/Kerstmis.	  We	  proberen	  er	  samen	  een	  fijne	  middag	  van	  te	  
maken.	  We	  rekenen	  op	  jullie	  aanwezigheid.	  Annie	  Hollink	  &	  Miny	  Meijer.	  
	  
Collecte	  
De	  collecte	  voor	  het	  Lourdeswerk	  heeft	  opgebracht	  €	  1018,25.	  Waarvoor	  onze	  hartelijke	  
dank.	  Collectanten	  Annie	  oude	  Roelink	  en	  Betsie	  Volker.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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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ELECTROTECHNIEK TELECOMMUNICATIE BEVEILIGINGEN DE LUTTE

Dorpstraat 34  -  7587AD  -  De Lutte  -  tel. 0541-551500

wasmachine nu €999,-- droogautomaat nu €799,--

Tijdelijk stofzuiger cadeau
bij aankoop van deze Miele wasmachine

Tevens hebben we weer diverese sint cadeautjes met hoge kortingen!

Dorpstraat 26  -  7587AD  -  De Lutte  -  tel. 0541-551396

Heeft u al aan de bestellijst voor kerst gedacht ?     
haal er een vrijblijvend bij ons op in winkel.



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 

. .
. ..


