
"AED fam. Hamhuis verplaatst 
naar fam Senger, Zwaluwstr. 66"

"Palmzondag, om 10:30 uur is er 
een korte bijeenkomst in de kerk"

Agenda
13 Mrt  Zij-actief; Paasstukje
15 Mrt  Voorstelling Ons Genoegen
15 Mrt  KBO; etentje
16 Mrt  Voorstelling Ons Genoegen
16 Mrt  Potgrondactie 
16 Mrt  Kledingbeurs
17 Mrt  Voorstelling Ons Genoegen
19 Mrt  Zij-actief; Bewust leven
20 Mrt  DDM; Dialectavond

Gisteren de band #palemi-
gerspatsen bekeken! Super 
show beloofd wat mooi's te 
worden @openairdelutte 15 
Juni #delutte

Daan Senger
@eldanos  02-03-13 08:59

Twitter

" Wisseling van de wacht of …..?"

27  Gildehaus Dinkelloop
De Lutte
zaterdag 23 maart 2013

 
19 km. Start 09.00 uur

 
36 km. Start 09.00 uur

www.loopgroep.nl

"Foto's schoolteam van meester 
Poort, wie kent ze nog ? "

"Workshop Paasstuk maken, een 
leuke gezellige cursus"

"2e paasdag staat vanaf 14.30 
uur Krajovjanka voor u klaar"

Uitgave 4 - van  9 Maart t/m 29 Maart 2013
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Palmpasen in De Lutte
Traditiegetrouw wordt ook in ons dorp op de zondag voor Pasen (Palmzondag, 24 
maart) een palmpasenoptocht gehouden. Die bewuste zondag is er om 09:00 uur een 
kerkdienst. Te vroeg om de kinderen met een palmpasen door het dorp te laten lopen. 
Vandaar dat de werkgroep Kindervieringen De Lutte en de werkgroep Pasen van de 
stichting Dorpshoes Erve Boerrigter in overleg met pastor Jacobs een alternatief hebben 
bedacht. Om 10:30 uur is er in de kerk een korte bijeenkomst waarin de palmpasens ge-
zegend kunnen worden. Ook krijgen de kinderen en hun ouders uitleg over de betekenis 
van deze kerkelijke traditie. Aansluitend (om 11:00 uur) is er een rondgang door het dorp 
met medewerking van de Plechelmus Harmonie.

4e Paasparty de Lutte, 29e Poas Bloas Festival 
Op 1e paasdag, zondag 31 maart, staat voor u 
klaar op het podium in De Lutte 30EuroLive. De 
laatste jaren de sensatie in het Nederlandse 
feesttenten en zalen circuit. Van Friesland tot 
Limburg en van Zuid Holland tot Overijssel. Er is 
geen locatie waar de jongens van 30EUROLIVE 
geen diepe indruk achterlaten. 
30EUROLIVE is een band waar de muzikanten nog 
begrijpen waar het om gaat. “Het publiek komt 
niet voor de band maar de band komt voor het 
publiek.” Met een onuitputtelijke energie komen 
de beste songs van heden en verleden voorbij. Genieten van de liveoptredens doen deze 
3 topmuzikanten volop. Peter, David en Michiel hebben een missie tijdens elk optreden.” 
We gaan niet eerder naar huis voordat de tent volledig plat gespeeld is” Meer informatie 
vindt u op www.paaspartydelutte.nl. 
Op 2e paasdag kunt u, zoals u van ons gewend bent, genieten van blaasmuziek. Als eer-
ste, om 12.30 uur, treden de gastheren, De Lutter Muzikanten, op. Daarna volgt Krajov-
janka, afkomstig uit het zuiden van Nederland. Als derde staat de Bargkapel uit Barchem 
voor u klaar. Als afsluiter is Die Neuen Oberkrainer uit Gronau geboekt. Zij zorgen voor 
een prachtige afsluiting van een geweldig muzikaal weekend in De Lutte. De intermezzo’s 
worden dit jaar verzorgd door Ruud Appelhof, een virtuoos op de harmonika. Hij zorgt 
ervoor dat u ook tijdens de pauze niet stil kan blijven zitten! Net als vorig jaar vindt 
rondom de tent het eierengooien plaats. 
De organiserende Sint Plechelmus Harmonie verwacht ook dit jaar een groot aantal 
bezoekers in de verwarmde en versierde feesttent. Paasparty De Lutte en het Poas Bloas 
Festival op 1e en 2e paasdag (31 maart en 1 april) vindt plaats op het evenemententer-
rein bij dorpshoes “Erve Boerrigter” in De Lutte. Op 1e paasdag is de tent geopend vanaf 
20.30 uur. Entree voor deze avond is € 5,-. Kaarten kunnen online in de voorverkoop via 
www.paaspartydelutte.nl en ’s avonds aan de kassa gekocht worden. Toegang vanaf 16 
jaar.  Op 2e paasdag is de tent vanaf 11.30 uur geopend. Het programma start om 12.30 
uur en duurt tot 20.30 uur. De entree bedraagt € 10,- per persoon met toegang voor de

Jaarkalender 2013
13 Mrt Zij-actief; Ledenavond paasstukje maken samen met Maureen Wigger
15 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
15 Mrt KBO; etentje
16 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
16 Mrt Potgrondactie Plechelmusharmonie
16 Mrt Kledingbeurs in Dorpshoes Erve Boerrigter - van 10:00 tot 13:00 
17 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten (middag voorstelling)
19 Mrt Zij-actief; Ledenavond, spiritualiteit en bewust leven met gezonde voeding
20 Mrt DDM Dialectavond Locatie Dorpshoes
23 Mrt Loopgroep De Lutte; 27e Gildehaus Dinkelloop
29 Mrt Jaarlijkse feestmiddag Zonnebloem, Dorpshoes 13:30 - 17:00
04 Apr DDM; Opening Expositie Oorlog en Bevrijding Locatie Dorpshoes, 19.30 uur
05 Apr DDM; Lezing Auschwitz Locatie Dorpshoes, 19:30 uur
06 Apr Sam’s Kledingactie voor mensen in nood
06 Apr DDM; Expositie Oorlog en Bevrijding Locatie Dorpshoes 11.00 tot 18.00 uur
07 Apr DDM; Expositie en Rondritten per Bevrijdingstruck 11.00 tot 17.00 uur
07 Apr Dialectviering Zijactief om 15.30 uur
13 Apr Volleybalvereniging Lutheria; receptie - 40 jarig jubileum
15 Apr KBO; bezoek Schaapskooi
20 Apr Volleybalvereniging Lutheria; Bedrijven-volleybaltoernooi 
25 Apr DDM; Jaarvergadering en Lezing Boerderijen in Dorpshoes 19.30 uur
26 Apr KBO; jaarvergadering 
12 Mei DDM; Excursie Loakgang Markestenen Vertrek vanaf Kerkplein 13.30 uur
12 Mei Loopgroep De Lutte; Heurnetocht ( wandeltocht) 
26 Mei  Eerste Heilige Communie
28 Juni t/m 30 Juni - 36e Hellehondsdagen    
29 Jun Loopgroep De Lutte; 30e Dorpsloop tijdens de HHD 
30 Jun DDM; Grote Boekenverkoop tijdens HHD vanaf DDM-stand
07 Jul St. Plechelmusfeest  m.m.v. Plechelmusharmonie in/rond de kerk
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 

=====================================================================================
Dr. Brandenburg 0541-551355
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen           0541-523005
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 12.00 uur 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. Thea Hesselink-Senger   0541-551728  
=====================================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 5 loopt van 30 maart t/m 19 april kopie 
inleveren voor Woensdag 20 maart 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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gehele dag en vanaf 16.30 uur bedraagt de entree € 5,-. Personen beneden de 16 jaar 
hebben gratis toegang. Kaarten kunnen online in de voorverkoop via www.poasblo-
asfestival.nl en overdag aan de kassa gekocht worden. Meer informatie vindt u ook op 
de website.

Internationale Vrouwendag
Op vrijdag vrijdagavond 8 maart 2013 vieren we Internationale Vrouwendag. We hebben 
een leuk afwisselend programma samengesteld. Streektaalconsulent Harry Nijhuis komt 
vertellen over en in de Saksische taal. Marietje Noordkamp gaat 
op een humoristische manier met de taal om.
Vooraf, in de pauze en nadien kan er kennis genomen worden en 
gekocht worden van de creativiteit van Marietje. Bij Zalencentrum 
De Vereeniging, Dorpstraat in De Lutte wordt u vanaf 19.00 uur 
van harte welkom geheten met koffie. 
Het programma begint om 19.30 uur en zal om ongeveer 22.00 
uur eindigen. De kosten zijn €10,-- voor de hele avond met een 
hapje en drankje. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Bij 
te veel aanmeldingen wordt men op een reservelijst geplaatst en gebeld als er plaats is.  
Heeft men zich opgegeven deelt men wel in de kosten als men zich niet afmeldt. Deze 
avond zal worden georganiseerd door de Werkgroep Vrouwen gemeente Losser/ge-
meente Emsbüren. Opgave vóór 1 maart 2013, Losser; Cily Hanterink, 5382751 De Lutte; 
Irma Onland, 551399.

Hoog bezoek voor de Elfterborgh!
Raakt de gemeente Losser geheel onverwacht zijn populaire burgemeester kwijt? Is dit 
dan toch de voorbode van die gemeentelijke herindeling waar velen zo bevreesd voor 

zijn? Of is deze intrigerende foto ‘gewoon’ gemaakt 
tijdens het werkbezoek dat burgemeester Michael 
Sijbom vorige week bracht aan de dagopvang in de 
Elfterborgh? Dat laatste blijkt het geval te zijn. Een dag 
na zijn verjaardag meldde Michael Sijbom zich met een 
heerlijke taart in de Elfterborgh. Natuurlijk werd hij 
daar gastvrij ontvangen. De dames maakten gebruik 
van de gelegenheid om de burgemeester duidelijk te 
maken hoe waardevol de dagopvang voor hen is. De 
burgervader had een luisterend oor voor de vele en 
vaak amusante verhalen van zijn niet meer zo piepjon-
ge gehoor. Ook bleek hij al zeer goed thuis te zijn in het 
Lutter buitengebied. Hoogtepunt van het bezoek was 

het moment waarop Annie Nijhuis (van ’n Haanakker), tot groot vermaak van de overige 
bezoekers, de zware ambtsketting van de burgemeester kreeg omgehangen. 
Op de foto (zie voorpagina) krijgen enkele bezoekers van de dagopvang uit de eerste 
hand tekst en uitleg over deze bijzondere ketting. Volgens welingelichte kringen was de

burgemeester bij zijn vertrek uit de Elfterborgh weer in vol ornaat.

Jaarlijkse feestmiddag Zonnebloem
Hallo Lieve Zonnebloemgasten, hierbij nodigen wij U uit voor 
de jaarlijkse feestmiddag. Deze wordt gehouden op Zaterdag 
23 maart 2013. De aanvang is om 13.30 uur in het Dorpshoes. 
Deze middag duurt tot ongeveer 17:00 uur. U mag voor de ge-
zelligheid gerust iemand meenemen. Uw Bijdrage inclusief de 
loterij  bedraagt € 8,--  p.p. Hopelijk kunnen we op uw aanwe-
zigheid rekenen en wordt het weer een gezellige middag. De 
Feestcommissie.

Zij-actief ledenavonden
Op woensdagavond 13 maart is er een extra ledenavond voor de leden. Maureen Wig-
ger komt in de Vereeniging om met ons samen een paasstukje te maken. Opgave is 
noodzakelijk bij Marga uit het Broek. Maaike Frits komt op 19 maart bij ons om te vertel-
len over spiritualiteit en bewust leven met gezonde voeding, 2 verschillende onderwer-
pen maar zeer actueel. Wij vertrouwen op uw komst.
Een perfecte (halve) marathon voorbereiding
De Loopgroep De Lutte organiseert op zaterdag 23 maart alweer de 27e editie van de 
Gildehaus Dinkelloop in De Lutte. Voor alle lange afstand lopers die een halve of hele 

marathon in het voorjaar op het programma hebben 
staan is dit de ideale voorbereiding. 
Doel van deze unieke trainingsloop is om kilometers 
in de benen te krijgen om zodoende goed voorbereid 
te zijn voor de ultieme wedstrijd over een paar weken. 
Voor de meesten zal dit de Enschede Marathon zijn op 
21 april, maar kan ook dienen als voorbereiding op de 
marathon van Rotterdam,Wenen,Utrecht of Hamburg, 
die allemaal binnen een paar weken plaats vinden. De 
lopers blijven als groep gezellig bij elkaar op het tempo 

van een paar voorlopers. Er zijn 2 afstanden, 19 en 36 km, bestaande uit verschillende 
tempo’s. 
De start is om 9.00 uur, de start en finish zijn in het centrum van De Lutte bij zalencen-
trum De Vereeniging. Voor uitgebreide info zie: www.loopgroep.nl.

Cursus bijen houden voor beginners
Bijen  spelen een hele belangrijke rol in de bestuiving. Doordat de bijen de bloemen van 
de wilde flora bestuiven, zorgen zij er voor dat allerlei dieren in het wild te eten hebben. 
Eind februari organisseert imkersvereniging Oldenzaal in het Lutters kwartier een cursus 
bijen houden voor beginners. In de cursus beginnend imker leert u direct omgaan met 
de bijen en leert u het bijzondere leven van de bij kennen. Voor meer info kunt u mailen 
met V.Piscaer@hotmail.com  of telefonisch; Vincent Piscaer - 06-51 29 32 72.   
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Onderwijs in De Lutte
Wanneer begon het onderwijs, het les geven op een school, in De Lutte??
Exact is dat niet bekend maar wel is bekend dat er rond 1750 al een klein schooltje heeft 
gestaan op de plaats nabij de huidige Merelstraat met de naam: “Ruëgg” (nu fam.Nij-
huis). Er was daar toen een protestantse meester, schreef Pastoor Geerdink in zijn “Aan-
tekeningen”, die in 1780 werd opgevolgd door Engbert Welhuis uit Driene . Ook schreef 
pastoor Geerdink dat in 1800 een nieuwe school werd gebouwd op de plaats waar nu 
het koor van de kerk is maar deze school moest weer worden afgebroken omdat in 1831 
daar de (eerste) kerk zou worden gebouwd. Daarover een volgende keer!

Tijdelijk werd het onderwijs toen 
ondergebracht in een boerderij maar 
in 1835 bouwde de gemeente een 
nieuwe school dicht bij het huidige 
dorpsplein. In 1868 werd op dezelf-
de plek een nieuwe nu  tweeklassige 
(!) school gebouwd en in 1891 vond 
een algehele verbouwing plaats en 
kwam er een derde lokaal! Ook in 
De Lutte werd het aantal leerlingen 
steeds groter en de school groeide 
dan ook  in 1912 uit tot een zesklas-

sige school, die van 1909 tot 1936 onder leiding stond van het schoolhoofd meester 
L.C.M. Van Kessel. 
Tot 1922 was de school in De Lutte, zoals zo vele scholen, een openbare school onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente en daarom werden de godsdienstlessen elders 
gegeven buiten de schooltijden en op zondag. In 1920 werd de Wet op het Bijzonder On-
derwijs ingevoerd en werden 
vele (openbare) scholen in ons 
land overgenomen door de 
kerkbesturen en dat gebeurde 
ook in De Lutte. De school 
werd toen een Rooms-katho-
lieke school zodat de gods-
dienstlessen in het normale 
lesrooster konden worden 
opgenomen. Na de overname 
liet het Kerk- en Schoolbestuur 
het gebouw uitbreiden met 
vier nieuwe lokalen en kreeg 
het in 1923 de naam

Sint Plechelmusschool. Dit schoolgebouw, zie ansichtkaart uit omstreeks 1950, zullen 
vele ouderen onder ons zich nog wel herinneren evenals een aantal schoolmeesters en 
-juffen uit die tijd waarvan van 1936 tot 1959 N.J.A.Poort als hoofd der school de leiding 
had, zie foto.De “jongeren” onder ons zullen echter de meeste herinneringen hebben 
aan het schoolgebouw zoals dat in 1963 werd gebouwd op de toenmalige speelplaats en 
deze school met het platte dak werd in de navolgende jaren uitgebreid tot een twaalf-

klassige school. 
Achter deze school werd in 1964/65 
een kleuterschool gebouwd, mede 
omdat de “bewaarschool” in het 
(afgebroken) St.Jozefklooster te klein 
werd, maar ook dit schooltje “Ma-
ria’s Spelewei” was geen lang leven 
beschoren. 
Bij de komst van de Wet op het 
Basisonderwijs in 1987 ging de kleu-
terschool op in de basisschool  en 
werd de oude kleuterschool door de 

gemeente verkocht en is het complex daarna verbouwd tot een drietal woningen.
Het aantal leerlingen in De Lutte bleef echter groeien, er verschenen noodlokalen terwijl 
daarnaast de conditie van de bestaande school verslechterde. Er moest weer wat gebeu-
ren!   Gelukkig…. nu…......in 2013  mogen we met z'n allen blij zijn met het fraaie multi-
functionele complex  dat midden in ons dorp is verschenen is. De Heurne met daarin de 
Sint Plechelmusschool en een kinderopvang. Een nieuw begin van de verfraaiing van ons 
dorpshart?
Over de totstandkoming hiervan zou wel een boek geschreven kunnen worden maar dat 
is niet de bedoeling van deze “Kroniekberichtjes”.
Hier is slechts plaats voor een korte samenvatting en enkele oude foto's zoals van het 
oude schoolteam van meester Poort. Wie kent ze nog? 
 - Tonnie Bekke -

Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in  De Lutte en steun 

Cordaid Mensen in Nood! Op zaterdag 6 april vindt in De Lutte 
de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 
uur tot 12.00 uur afgeven bij de ingang van de St. Plechelmus-

kerk. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in Kenia.
In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

KRONIEK  DE LUTTE
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Handbal
Zaterdag 16 maart 2013
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – Stevo 3
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – S.B. 
Groep/H.C.V.90
Zondag 17 maart 2013
10.00 uur S.V. De Lutte D1 – Stevo D2
10.45 uur S.V. De Lutte C2 – Combinatie C3
11.30 uur S.V. De Lutte C1 – Stevo C2
12.30 uur S.V. De Lutte A1 – Olympia A1
Dinsdag 26 maart 2013
20.30 uur S.V. De Lutte Recreanten – W.H.C. Recre-
anten
Zie voor actuele informatie de website: www.svde-
lutte.nl of www.handbal.nl.

Volleybal
Vrijdag 8 maart 
18:30 Lutheria MA 2 -  HVC MA 1
18:30 Lutheria DS 4 -  Volley '68 DS 5
20:15 Lutheria DS 2 -  SVH VC DS 1
Zaterdag 16 maart 
09:00  Lutheria N4 1 -  Reggefiber DeVoKo N4 1
09:00  Lutheria N2 1 -  Reggefiber DeVoKo N2 4
09:30  Lutheria N4 1 -  Reggefiber DeVoKo N4 2
09:30  Lutheria N2 1 -  Ti-Volley N2 1
10:00  Lutheria N5 3 -  Lutheria N5 2
Vrijdag 22 maart 
18:30  Lutheria MA 1 -  Reggefiber DeVoKo MA 2
18:30  Lutheria DS 3 -  DSVD DS 1
20:15  Lutheria DS 1 -  Dynamo Tubbergen DS 3
Zaterdag 23 maart 
13:00  Lutheria MC 1 -  Havoc MC 2
14:45  Lutheria MB 1 -  Twente '05 MB 1
14:45  Lutheria MC 2 -  Devoc MC 1
Zaterdag 23 maart 
09:00  Lutheria N1 1 -  Rosstars N1 1
09:00  Lutheria N2 2 -  Pollux N2 1
09:00  Lutheria N3 1 -  Pollux N3 2
09:30  Lutheria N3 1 -  Saasveldia N3 2
09:30  Lutheria N2 2 -  Pollux N2 2
09:30  Lutheria N1 1 -  Pollux N1 1
10:00  Lutheria N2 1 -  Reggefiber DeVoKo N2 1
10:30  Lutheria N2 1 -  Reggefiber DeVoKo N2 2
11:00  Lutheria N4 1 -  Ti-Volley N4 1
11:30  Lutheria N4 1 -  Saasveldia N4 1
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 

KBO bezoekt schaapskooi
Op 15 april gaan we de Schaapskooi aan de Stroothuizerweg bezoeken. We worden daar 
om 14:30 uur verwacht voor koffie met krentewegge. Daarna krijgen we een rondleiding 
die zal duren tot ongeveer 16:00 uur. De eigen bijdrage voor deze middag is € 5,--. Opge-
ven kan bij Tonny Wiggers tel.nr 532122 of Aty Nijhuis tel.nr 511392. 
Wel graag voor 1 april opgeven. Het vervoer wordt geregeld als we weten hoeveel per-
sonen er mee gaan.

Workshop paasstuk maken
Op dinsdag 26 maart as. organiseert Dorpshoes Erve Boe-
rigter i.s.m Stichting Cluster van 20:00 uur - 22: 00 uur een 
Workshop Paasstuk maken. Onder deskundige leiding van 
Marion Noordkamp maakt u op deze avond een paasstuk 
welke u aan de eind van de workshop mee naar huis neemt. 
De kosten voor de workshop is  €22,50 euro. Dit incl. materia-
len en een kopje koffie/thee. Voor aanmelding kunt u contact 

opnemen met Jan@dorpshoes.nl u kunt ook bellen naar 0541-552009 of Stichting Clus-
ter tel: 053-5369400 maar mailen kan ook: haico@clusterlosser.nl.

Verplaatsing AED
De werkgroep Automatische Externe Defibrillator 
(AED) bestaande uit vier bewoners in De Lutte-Zuid 
hebben in 2009 het initiatief genomen om in samen-
werking met de EHBO afdeling De Lutte een AED-
project op te zetten. Dit is een succesvol experiment 
geworden. Ongeveer 60 bewoners van de straten 
Ambachtstraat, Haerpad, IJsvogelstraat, Zwaluwstraat 
en een deel van de Lossersestraat zijn geslaagd voor 
de reanimatieopleiding om als lekenhulpverlener het 
AED apparaat bij nood te bedienen. In deze wijk hing het AED-apparaat centraal in de 
dierenartspraktijk van de familie Hamhuis. Daar de familie Hamhuis bezig is te verhuizen 
werd een andere (centrale) locatie gezocht. Die is per 16 februari gevonden onder de 
carport bij Carla en Jos Senger aan de Zwaluwstraat 66. Hier hangt nu een vernieuwde, 
deze wordt verwarmd, AED-kast. Meer bijzonderheden of info op www.pa5dl.com/aed, 
ook op www.dorpshoes.nl/aed treft u een actuele kaart met AED locaties aan.

Vlindermarkt Losser
Ook in het voorjaar van 2013 zal weer de sfeervolle Vlindermarkt in Losser worden 
georganiseerd.  Deze kunstmarkt wordt gehouden op zondag 7 april 2013  van 12.00 tot 
17.00 uur rondom de oude toren op het Martinusplein in Losser. De vlindermarkt wordt 
alweer voor de 7e keer georganiseerd en geniet inmiddels al een aardige bekendheid. 
Evenals voorgaande jaren krijgen kunstenaars de mogelijkheid hun werken tentoon 
te stellen in  fraaie partytenten. Op onze website  www.vlindermarktlosser.nl kunt u 
terecht voor informatie over de kunstenaars en laten de foto’s u een sfeerimpressie zien 
van de bijzonder fraaie aankleding van de kunstmarkt evenals de gezellige drukte. Er 
worden dus vele activiteiten ontplooid waarvoor het zeker de moeite waard is om naar 
het Martinusplein in Losser te komen. De omringende horeca zorgt ervoor dat alle ter-
rassen geopend zijn. Onder het genot van een drankje en of een hapje kunt u genieten 
van live entertainment.  Kom dus op zondag 7 april 2013 naar de creatieve vlinders op de 
vlindermarkt voor een gezellige middag en voor het goede doel!
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Zondag	  10	  maart	   	  	  Jesus	  Christ	  Superstar	  	  	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	  	  	   :	  mevr.	  I.	  Onland	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Remco	  Volker	  en	  Sem	  Kole	  
Vastenactie	  	  	   :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Dinsdag	  12	  maart	   	   :	  19.00	  uur	  Meditatieviering	  
Woensdag	  13	  maart	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  15	  maart	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  	  
	  
Zondag	  17	  maart	   :	  Boeteviering	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  pastoor	  V.	  Bulthuis	  	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Mirthe	  Rolink	  en	  Pien	  Brookhuis	  
Vastenactie	  	  	   :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Woensdag	  20	  maart	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  22	  maart	   	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  	  
	  
Zondag	  24	  maart	   :	  Palmzondag	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  pastor	  Jacobs	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  G.	  Maseland	  en	  mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Coen	  Volker	  en	  Bram	  Volker	  
Vastenactie	  	  	   :	  Bus	  collecte	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
10.30	  uur	   	   :	  Korte	  viering	  voor	  kinderen	  met	  aansluitend	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  palmpasenoptocht	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  Jacobs	  
	  	  	  	  	  
Woensdag	  27	  maart	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	   	  

Donderdag	  28	  maart	   	  	  Witte	  donderdag	  
	   	   	  13.15	  uur	  	   :	  Viering	  met	  kinderen	  van	  de	  basisschool	  
Voorganger	  	   	   :	  mevr.	  I.	  Onland	  
	  
	   	   19.00	  uur	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   	   :	  pastor	  Jacobs	  
Lectrice	   	   	   :	  mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	  	   	   :	  Carmen	  Grote	  Beverborg	  en	  Sven	  Grunder	  	  	  
Collecte	   	   	   :	  Eurocollecte	  voor	  eigen	  geloofsgemeenschap	  
	   	   	   	   	  	  Aanbidding	  tot	  20.30	  uur	  
	  
Vrijdag	  29	  maart	   	   	  	  Goede	  vrijdag	  
	   	   15.00	  uur	   :	  Kruisweg	  
Voorganger	  	   	   :	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  en	  mevr.	  A.	  van	  Langen	  
	  
	   	   19.00	  uur	   :	  Uitbeelding	  lijdensverhaal	  door	  de	  toneelgroep	  
	   	   	   	   	  	  	  Enschedees	  Vrije	  Toneel	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  	  
Collecte	   	   	   :	  Eurocollecte	  voor	  eigen	  geloofsgemeenschap	  
	  
	  
Tijdens	  de	  Paasdagen	  zijn	  de	  vieringen	  als	  volgt:	  
Zaterdag	  30	  maart	   :	  19.00	  uur	  Paaswake	  m.m.v.	  themakoor	  
Zondag	  31	  maart	  	  	   :	  	  09.00	  uur	  Viering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
	   	   	   	  	  	  20.00	  uur	  Kinderviering	  	  
Maandag	  1	  april	   :	  	  geen	  viering	  
	  
	  
Zondag	  10	  maart:	  
Lena	  Olde	  Riekerink-‐Oude	  Ophuis,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Gerrit	  Nijhuis,	  	  
Ouders	  Benneker-‐ter	  Denge,	  Truus,Marietje	  en	  Trees,	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  
Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Dinie	  Morsink,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Annie	  
Willemsen-‐Monnikhof,	  Cato	  Alberink-‐Bartelink,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  	  
Henk	  Grunder.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Hubert	  Sweerts,	  Hennie	  Vaneker,	  Gerhard	  Wargers,	  Johan	  Olde	  Hanter,	  Toon	  
Teggeler,	  Annemarie	  Rosink,	  Pastoor	  Hendrikus	  Molthof,	  Femie	  Nordkamp,	  
Hennie	  Zwijnenberg,	  Harrie	  Bentert,	  Robert	  Tijhuis,	  Gerhard	  Wargers.	  
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Woensdag	  13	  maart	  2013	  
Hennie	  Vaneker,	  Uit	  dankbaarheid.	  
	  
Zondag	  17	  maart:	  
Sientje	  Oude	  Egbrink-‐Zanderink,	  Johanna	  Hofstede,	  Hennie	  Notkamp,	  Ouders	  
Nijhuis-‐Tijhuis,	  Johan	  Koertshuis	  (Bentheimerstraat),	  Ouders	  Oudehand-‐Oude	  
Egbrink,	  Gerhard	  Welhuis	  Bavelsweg,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Wonniger-‐
Rolink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Jan	  Heijdens,	  Ouders	  groote	  Beverborg-‐
Snippert,	  Hendrik	  Brookhuis	  (Buren),	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  Herman	  
Koertshuis,	  Jan	  Volker,	  Martin	  Volker,	  Wim	  Velthuis,	  Dinie	  Morsink,	  Bernhard	  
Grote	  Beverborg,	  Annie	  Willemsen-‐Monnikhof,	  Cato	  Alberink-‐Bartelink,	  	  
Henk	  Grunder.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Joop	  Willemsen,	  Ouders	  Oosterbroek-‐Nijhuis,	  Ouders	  Boers-‐Brookhuis.	  
	  	  
Zondag	  24	  maart:	  
Ouders	  Rolink-‐Reijmer,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Jan	  Volker,	  Dinie	  Morsink,	  
Echtpaar	  Lenfert-‐Seiger,	  Annie	  Willemsen-‐Monnikhof,	  Cato	  Alberink-‐Bartelink,	  
Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier,	  Henk	  Grunder,	  	  
Tot	  zekere	  intentie.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Zuster	  Mirja	  Oude	  Egberink,	  Ouders	  Oelering-‐Kristen,	  
Bernardus	  Tijdhof,	  Greetje	  Huisken-‐Feddema,	  Trees	  oude	  Egbrink-‐Pots,	  Ouders	  
Pots-‐Beernink,	  Annie	  Huisken-‐Schrader,	  Marietje	  Benneker-‐Steghuis,	  	  
Ouders	  uit	  het	  Broek-‐Gilbers.	  
	  
	  
	  
	  
Overleden:	  
Annie	  Willemsen-‐Monnikhof,	  Hanhofweg	  26.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar	  
Cato	  Alberink-‐Bartelink,	  Bleekhofstraat	  (Kromof)	  	  Enschede.	  	  
0p	  de	  leeftijd	  van	  97	  jaar.	  
Henk	  Grunder,	  Smidskaamp	  14.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  58	  jaar	  
	   	  

Jesus	  Christ	  Superstar	  	  
Zondag	  10	  maart	  zal	  het	  themakoor	  De	  Lutte	  de	  zang	  verzorgen	  tijdens	  de	  
zondagmorgen	  viering	  om	  9.00	  uur.	  Tijdens	  deze	  viering	  zullen	  we	  onder	  andere	  
de	  liederen	  "I	  don't	  know	  how	  to	  love	  him",	  "Could	  we	  start	  Again"	  en	  
"Superstar"	  uit	  de	  rockopera	  Jesus	  Christ	  Superstar	  zingen.	  	  
Deze	  opera	  beschrijft	  hoe	  Judas	  afstand	  neemt	  van	  Jezus,	  die	  in	  Judas'	  ogen	  de	  
aandacht	  te	  veel	  op	  zijn	  persoon	  laat	  vestigen	  (als	  zoon	  van	  God,	  wat	  Judas	  niet	  
gelooft)	  en	  te	  weinig	  op	  de	  goede	  daden	  die	  hij	  doet;	  Judas	  meent	  dat	  de	  
aanvankelijk	  nobele	  beweging	  rond	  Jezus	  gestopt	  moet	  worden	  voordat	  zij	  uit	  de	  
hand	  loopt.	  Tegelijkertijd	  zijn	  de	  hogepriesters	  bang	  voor	  het	  afkalven	  van	  hun	  
gezag	  als	  steeds	  meer	  volk	  Jezus	  volgt	  en	  hem	  aanspoort	  hun	  land	  te	  bevrijden	  
van	  de	  Romeinse	  overheersing.	  Deze	  houding	  van	  het	  volk	  beangstigt	  ook	  Jezus,	  
die	  weet	  welk	  lot	  hem	  te	  wachten	  staat.	  Uiteindelijk	  vinden	  de	  hogepriesters	  en	  
Judas	  elkaar	  en	  wordt	  Jezus	  verraden,	  waarna	  Judas	  uit	  wroeging	  zelfmoord	  
pleegt.	  De	  lokale	  joodse	  heerser	  Herodes,	  voor	  wie	  Jezus	  wordt	  geleid,	  
beschouwt	  Jezus	  door	  de	  verhalen	  over	  zijn	  wonderen	  slechts	  als	  een	  amusante	  
goochelaar	  en	  stuurt	  hem,	  als	  Jezus	  niet	  aan	  zijn	  verzoeken	  voldoet,	  
teleurgesteld	  door	  naar	  Pontius	  Pilatus.	  Deze	  Romeinse	  gouverneur	  van	  Judea,	  
die	  zelf	  geen	  kwaad	  in	  Jezus	  ziet,	  ziet	  zich	  door	  de	  druk	  van	  het	  volk,	  
gecombineerd	  met	  Jezus'	  halsstarrige	  houding,	  gedwongen	  Jezus	  te	  laten	  
kruisigen.	  Wij	  verwelkomen	  u	  graag	  in	  deze	  viering	  op	  weg	  naar	  Pasen.	  	  	  
Het	  Themakoor	  
	  
Palmpasen	  
We	  nodigen	  alle	  kinderen	  uit	  die	  willen	  mee	  lopen	  in	  de	  Palmpasen	  optocht	  om	  
zondag	  24	  maart	  	  om	  10.30	  uur	  in	  de	  kerk	  aanwezig	  te	  zijn.	  In	  een	  korte	  
bijeenkomst	  zal	  Pastor	  Jacobs	  de	  Palmpasen	  zegenen,	  ook	  verteld	  hij	  iets	  over	  
palmzondag.	  Aansluitend	  zal	  onder	  begeleiding	  van	  de	  Plechelmusharmonie	  de	  
palmpasenoptocht	  worden	  gelopen.	  
	  
Witte	  Donderdag	  
Is	  er	  een	  andersoortige	  kinderviering	  om	  13.15	  uur	  in	  de	  kerk.	  Tijdens	  de	  viering	  
verlenen	  kinderen	  in	  samenwerking	  met	  school	  hun	  medewerking.	  
	  
Goede	  Vrijdag	  
Om	  19.00	  uur	  wordt	  op	  een	  moderne	  manier	  de	  nasleep	  van	  de	  kruisweg	  die	  ’s	  
middags	  in	  Jeruzalem	  heeft	  plaatsgevonden	  uitgevoerd.	  De	  toneelgroep	  
Enschedees	  Vrije	  Toneel	  zal	  ons	  dit	  laten	  zien	  en	  horen	  in	  het	  stuk:‘Ooggetuigen’.	  	  
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Beste consument,
 
Ons ruime assortiment brood is uitgebreid met , Twentekorn donker 
brood soort, Speltbrood, voedzaam brood van oertarwe. Heeft u al onze 
Brusselse boterkoek geprobeerd? Doen! dit is een ware traktatie.

Wij hebben weer volop PAASEITJES, meer  dan 25 verschillende smaken.
Onze keuze in gebak, petit fours, en kleine gebakjes is groot.
Wij hopen u binnen kort te ontmoeten in onze vernieuwde winkel.
  
tot ziens bij Bakkerij Wantia.

In	  dit	  verhaal	  horen	  we	  b.v.	  wat	  Pilatus	  heeft	  te	  vertellen	  aan	  zijn	  vrouw	  als	  hij	  ’	  
s	  avonds	  thuiskomt	  na	  deze	  enerverende	  dag.	  Hoe	  Simon	  van	  Cyrene	  de	  
kruisiging	  heeft	  ervaren.	  ‘Ooggetuigen’	  is	  geschreven	  door	  de	  Enschedese	  
dichter	  en	  tekstschrijver	  Bert	  de	  Haan.	  Hij	  gaat	  in	  ‘Ooggetuigen’	  dieper	  in	  op	  de	  
verhou-‐dingen	  tussen	  de	  betrokkenen.	  Bert	  de	  Haan	  heeft	  het	  lijdensverhaal	  in	  
een	  nieuw	  modern	  jasje	  gestoken	  en	  er	  zijn	  eigen	  interpretatie	  aan	  gegeven.	  	  
Deze	  uitvoering	  duurt	  ongeveer	  drie	  kwartier	  en	  ons	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
verleent	  hun	  medewerking.	  Na	  afloop	  is	  er	  de	  gelegenheid	  om	  een	  vrije	  gift	  te	  
deponeren	  als	  tegemoetkoming	  in	  de	  onkosten.	  	  U	  bent	  van	  harte	  uitgenodigd.	  
	  
Wijwater	  
Het	  doopwater	  wordt	  zaterdagavond	  tijdens	  de	  Paaswake	  gewijd.	  	  
Nadien	  kan	  men	  wijwater	  in	  de	  zelf	  meegebrachte	  fles	  meenemen	  naar	  huis.	  	  
Ook	  zondagmorgen,	  aansluitend	  aan	  de	  viering,	  is	  er	  gelegenheid	  wijwater	  
achter	  in	  de	  kerk	  te	  halen.	  
	  
Paasvuur.1ste	  Paasdag	  31	  maart	  
Kinderen	  zijn	  van	  harte	  welkom	  in	  de	  kerk	  om	  20.00	  uur.	  Zij	  dienen	  zelf	  een	  
lampion	  mee	  te	  nemen.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  worden	  de	  lampions	  
aangestoken	  aan	  de	  Paaskaars.	  	  
Na	  afloop	  gaan	  we	  in	  processie	  naar	  het	  Paasvuur.	  
	  
Bericht	  voor	  alleenstaanden	  
Op	  woensdag	  27	  maart	  komen	  we	  weer	  bijeen	  in	  de	  parochiezaal.	  
We	  gaan	  dan	  een	  paasstukje	  maken.	  Willen	  jullie	  een	  bakje	  of	  een	  schaaltje	  
meebrengen	  en	  een	  mesje/schaartje	  plus	  wat	  groen	  (buxus	  of	  iets	  anders)	  
Wij	  zorgen	  voor	  oase	  en	  de	  bloemen.	  De	  aanvang	  is	  14.00	  uur.	  	  
Tot	  dan.	  Wij	  rekenen	  op	  jullie	  komst.	  
	  
Pastor	  Praat	  
	  

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	  

	  



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

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

TEL. 0541-551350


