
"Amazone Ellen Visschedijk ver-
zorgt een wervelende show"

"Workshop cupcakes versieren in 
het Dorpshoes Erve Boerrigter"

Agenda
04 Apr  DDM; Expositie Oorlog
05 Apr  DDM; Lezing Auschwitz
06 Apr  Sam’s Kledingactie
06 Apr  DDM; Expositie Oorlog
07 Apr  DDM; Rondritten
07 Apr  Dialectviering Zijactief
13 Apr  Lutheria; receptie
15 Apr  KBO; bezoek Schaapskooi
20 Apr  Bloemen-actie SVDL

Respect voor de vrijwilligers van 
Jong Nederland #delutte die 
met deze kou de hele dag oud 
ijzer ophalen. De koffie staat 
klaar jongens!

Magret Benneker
@keampke  23-03-13 13:12

Twitter

" Na bijna een jaar is eindelijk de 
verlegging van het fietspad klaar"

Houd jij van toneelspelen en 
gek doen? Dan is dit echt iets 
voor jou! 

Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
kunnen zich opgeven voor su-
perleuke toneellessen met als 
afsluiting een uitvoering. 

Cursus toneel

"In 1926 heeft een storm veel 
schade aan de kerk aangericht"

"Op 20 april houdt SVDL haar 
jaarlijkse bloemenactie"

"Volleybalvereniging Lutheria 
werd 40 jaar geleden opgericht"
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Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte 
Kennismakingsgesprek met wethouder J. Weierink
Maandag 4 maart is de heer J. Weierink (wethouder voor Ruimtelijke ordening, Volks-
huisvesting, Economische zaken, Milieu en afval, Openbare werken, Vergunningverle-
ning, Recreatie en toerisme, Grondzaken, Verkeer en vervoer en Regio Twente) van de 
gemeente Losser, bij onze reguliere vergadering geweest. Na een kort kennismaking 
rondje hebben we de wethouder enkele vragen en wensen voorgelegd die op het 
moment leven in De Lutte. Hij kon niet op alle zaken direct een antwoord geven, maar 
heeft ons toegezegd dit met zijn ambtenaren te bespreken. De wethouder zelf had ook 
een vraag aan St. Dorpsbelangen De Lutte. Hij wil graag weten hoeveel bedrijfspanden 
leeg staan in De Lutte. Wij hebben toegezegd hiervan een inventarisatie te maken. De 
wethouder is er een groot voorstander van om dit soort informatie uitwisselingen vaker 
te doen met St. Dorpsbelangen De Lutte. Zeer waardevol voor beide partijen. Wij zijn het 
hier van harte mee eens. 
Twitteraccount
Sinds 5 maart hebben we ook een Twitter account. Als u ons wil volgen ga dan naar: 
https://twitter.com/DLuttedorpsraad en klik op volgen.

Zaterdag 20 april Bloemen-actie SV De Lutte
Sportvereniging De Lutte houdt haar jaarlijkse bloe-
menactie op zaterdag 20 april a.s. 
Zoals u kunt lezen heeft er een naamsverandering 
plaatsgevonden. De bekende geraniumactie heeft 
plaats gemaakt voor bloemenactie. Wij bieden u al 
jaren lang een mooi uitgebreid assortiment bloemen 
aan, vandaar deze naamswijziging.   De bloemen 
worden ook dit jaar weer geleverd door kwekerij 
Aarninkhof en kwekerij Evers. Er zijn volop staande 
en hangende geraniums, Spaanse margrieten, 
vlijtige liesjes en andere soorten bloemen in alle kleuren aanwezig. Tevens is er een uit-
gebreid assortiment hangpotten en terraspotten te koop. Kortom: Een uitgereid assorti-
ment bloemen om uw borders en bloembakken op te vrolijken.
Zoals gebruikelijk leidt de route door De Lutte, Beuningen en het mooie Luttermolen-
veld. En natuurlijk is ook  de wijde omgeving van De Lutte en Beuningen in de route 
opgenomen. Tot zaterdag 20 april. Dan komen de mensen van SV De Lutte bij u aan de 
deur!!

Zij-actief
Tijdens de ledenavond  van 23 april zal Hanneke Koertshuis  een creatieve avond organi-
seren. Belangstellenden kunnen zich voor 10 April opgevenbij Marga Uit Te Broek.
Voorjaarswandeling
Omdat er voor de afgelopen winterwandeling veel belangstelling was, zal er op 31 mei 
een voorjaarswandeling door de regio van Zijactie worden georganisseerd. Dit is een

Jaarkalender 2013
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 Bloemen-actie SV De Lutte
20 Apr Volleybalvereniging Lutheria; Bedrijven-volleybaltoernooi 
21 Apr VVV Noaberwandeltocht, de start is tussen 10.00 en 13.00 uur
23 Apr Parochievergadering voor de locatie St. Plechelmus, 19.30 uur in De Vereeniging
23 Apr Zij-actief; creatief met Hanneke Koertshuis (opgave noodzakelijk)
25 Apr DDM; Jaarvergadering en Lezing Boerderijen in Dorpshoes 19.30 uur
26 Apr KBO; jaarvergadering 
12 Mei Loopgroep De Lutte; Heurnetocht ( wandeltocht) 
23 Mei Mariaviering, om 15.00 uur
26 Mei  Eerste Heilige Communie
18 Juni Zij-actief; fietstocht
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
10 Sep Zij-actief; opening seizoen, 19.00 uur kerk en aansluitend Bingo
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)

=====================================================================================
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 6 loopt van 20 april t/m 10 mei kopie 
inleveren voor Woensdag 10 april 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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mooie kans om het Arboretum Poortbulten te bewonderen tijdens het voorjaar. Opge-
ven kan voor de wandeling en een lunch (€10,-- p.p. ), je kunt ook alleen 's middags een 
krans maken (€ 17,50 p.p). Wil je de hele dag genieten; wandelen, lunch en 's middags 
creatief bezig zijn dan kan dat ook (€27,50 p.p.). Opgeven bij Marga Uit Te Broek, en 
vol=vol!

40 jarig jubileum VV Lutheria
Volleybalvereniging Lutheria werd 40 jaar 
geleden opgericht in augustus 1972 door 
een groepje dames dat het leuk vond om 
te gaan volleyballen.
Gaandeweg is het uitgegroeid tot een 
bloeiende vereniging met zeer veel jeugd-
leden,
heren- en damesteams op recreatief en 
competitieniveau. De thuisbasis is sporthal de Luttermolen en de eigen sportkantine 
aldaar. Het gehele seizoen 2012-2013 staat in het teken van het 40 jarig jubileum. Een ju-
bileumcommissie is in het leven geroepen om de festiviteiten in goede banen te leiden. 
Allereerst was daar de trainingspakkenactie waarbij alle leden in de gelegenheid gesteld 
werden om tegen een gereduceerd tarief een pak te bestellen in de clubkleuren. Dit in 
samenwerking met sponsor Herbe.
In het weekend van 12-14 april vinden de diverse festiviteiten plaats. Op vrijdagavond is
het themafeest “glitter and glamour” voor de B en C jeugd. Zondagochtend is er een
Vossenjacht voor alle minileden van de vereniging.
Zaterdag 13 april wordt er een receptie gehouden van 18.00 – 20.00 uur voor alle 
sponsoren, leden, oud-leden en belangstellenden. Aansluitend is er een feestavond voor 
alle leden en oud-leden. Daarnaast zal er een expositie en een powerpoint presentatie 
zijn over een stukje historie van Lutheria. Op zaterdagavond 20 april vindt het jaarlijkse 
sponsortoernooi plaats waarbij in het kader van het jubileumjaar naast de kledingspon-
soren en bordsponsoren alle bedrijven uit de Lutte mee mogen strijden om de beker. 
ook wanneer een bedrijf geen compleet team kan samenstellen, kan men zich opgeven. 
Er worden dan teams samengevoegd of aangevuld met Lutheria leden. Opgaveformulie-
ren voor dit Bedrijven-volleybaltoernooi zijn te vinden op de website www.lutheria.nl. 
Ook kan men zich opgeven via 0611085262 of bmuwessel@hotmail.com. Opgave graag 
zo spoedig mogelijk.

Collecte Reumafonds 
 De collecte voor het Reumafonds in De Lutte en Beuningen heeft dit jaar €1.808,13

opgebracht. Hierbij willen we u bedanken voor 
uw gift. Ook willen we alle collectanten
bedanken voor hun inzet tijdens de collecteweek.
 Lies ter Linde en Ineke Haarman.

Cursus nieuws
Cursus Taichi Tao & Qigong
Op 9 april geeft Paul Grefte een open les Taichi Tao en 
QiGong . Dit is het opstapje naar een cursus van 8 lessen 
die op 16 April begint en eindigt op 18 juni( 3o april en 
7 mei niet). De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 14.00 uur.
KinderYoga (kinderen van 6-8 jaar)
Onder de deskundige leiding van kinderyoga docente Ine 
peters gaat deze cursus van start. Tijdens de Yogalessen 
is er aandacht voor spel, het bevorderen van de motoriek, 
leren kinderen zich te concentreren en rust te ervaren.
De lessen gaan van start op donderdag 16 mei as. en vin-
den plaats in de Yogaruimte van het Dorpshoes; vervolg-
data zijn: 23 en 30 mei, 6 en 13 juni 2013.
De kosten bedragen  €15,00 voor 5 lessen. ( min. 6 en 
max. 8 kinderen)
Workshop cupcakes versieren
Op dinsdag 16 april staat er en workshop cupcakes versie-
ren gepland in het Dorpshoes! Van 14.30 – 15.30 uur is er 
een workshop voor kinderen van 5 t/m 7 jaar.
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud dan ben je welkom van 
15.30 – 16.30 uur. Wil je samen met je vriendinnen aan 
deze leuke workshop deelnemen geef je dan snel op. 
We versieren p.p. 4 cupcakes en maken 1 popcake. Je 
neemt je zelf versierde cupcakes mee naar huis in een 
prachtige geschenkverpakking. Kosten: € 3,50 p.p.  ( max. 
10 kinderen)
Cursus toneellessen
Houd jij van toneelspelen en gek doen? Dan is dit echt 
iets voor jou! Kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen zich 
opgeven voor superleuke toneellessen met als afsluiting 
een uitvoering. De lessen worden verzorgd door de vak-
krachten: Renee Geerdink en Sherin Nordkamp. Inhoud 
van de lessen o.a. warming up, tonen van emoties, drama 
technieken, oefenen rol, decor stukken maken. De lessen 
zullen elke dinsdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur plaats-
vinden Start: 9 april, Prijs: €45,- Er kunnen min: 8 ,max. 10 
kinderen meedoen, dus wees er snel bij!

Meer info over een van deze cursussen kun je vinden op 
www.dorpshoes.nl, opgeven kan bij Jan van mook, tel. 
0541-5522009 of via e-mail: jan@dorpshoes.nl .

Openluchttheater

Wandelend door het  
witte kerkenbos  

kom ik langs de blokhut 
met daarnaast gelegen het 
openluchttheater.  Wat een 
prachtige locatie om daar 
mooie dingen te doen! 
Afgelopen zomer was ik in 
het Sauerland op vakantie  
waar ik samen met mijn 
kinderen een bezoek bracht 
aan een openluchttheater. 
We genoten van een prach-
tige voorstelling met muziek 
en toneel gespeeld door 
jong en oud. 
In Duitsland heb je vele 
openluchttheaters, wie kent 
niet de Freilichtbühne in Bad 
Bentheim.
Maar terug naar ons ker-
kenbos. Hoeveel mogelijk-
heden biedt dit niet? Een 
zomeravondconcert door de 
Plechelmus Harmonie, een 
toneeluitvoering door Ons 
Genoegen, een live-optre-
den van de Lutter Muzikan-
ten of andere inwoners met 
muzikale talenten. Wat zou 
het mooi zijn om verenigin-
gen dit samen te laten doen. 
Er is zoveel talent in De 
Lutte, daar moet meer mee 
gedaan worden! 
Ik zie het al voor me, nu al-
leen nog goed weer…..

- Monique Greftenhuis
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De kerk in De Lutte
Nadat in de 8e eeuw  na Christus  Willibrordus, gevolgd door Marcellinus, Lebuïnus, 
Bonifatius en Plechelmus naar Nederland kwamen om hier het geloof  te verkondigen 
kwam rond 800 Keizer Karel de Grote die met de nodige dwang het Christendom in-
voerde in zijn Roomse Rijk.  
Vele heidense gebruiken werden verbo-
den zoals het verbranden van lijken en de 
bisschop van Utrecht kreeg veel macht : 
ook in Twente.  Het gebied rond De Lutte 
behoorde daarna tot plm. 1700 kerke-
lijk tot Oldenzaal en onze voorvaderen 
gingen daar naar de Plechelmuskerk en 
werden daar begraven. In de 80-jarige 
oorlog was ook Twente regelmatig het 
strijdtoneel tussen de Spaanse troepen ( 
katholiek) en de “Staatsen” (protestants) onder aanvoering van prins Maurits.  Toen deze 
laatsten deze strijd wonnen werd de uitoefening van de R.K.godsdienst hier verhinderd 
en moest b.v. het toedienen van de sacramenten in het geheim gebeuren.  Naar de kerk 
ging men o.a. naar het klooster Maria Vlucht over de grens bij Glane of  in Bentheim of 

Brandlecht. 
In latere jaren werd de onder-
drukking van het katholieke 
geloof  langzaam minder en werd 
de Plechelmuskerk in Oldenzaal 
te klein voor het groeiende aantal 
parochianen .  Eerst kwam er een  
zelfstandige Plechelmusparochie 
in Saasveld en Deurningen en 
in 1664 werd Rossum ook een 
zelfstandige parochie.   Rond 
1700 werd De Lutte kerkelijk bij 
de parochie Rossum gevoegd en 

pastoor Bloemen was hier toen de geestelijke herder.Zijn opvolger pastoor Nieuwenhuis 
deed zondags eerst een vroegmis in Rossum en daarna een late dienst in De Lutte.  Dit 
gebeurde  's winters bij Varwick ( = erve Boerrigter) en 's zomers bij het Beernink ( nu 
fam.Lentfert) In 1785 besloten de bewoners van de Marke De Lutte om gezamenlijk een 
kerk te bouwen en nadat Varwick (erve Boerrigter) hiervoor een stuk grond beschikbaar 
had gesteld werd hier een zgn.  “schuurkerk” gebouwd want in die tijd mocht een kerk 
uiterlijk (nog) niet op een kerkgebouw lijken.  Deze schuurkerk werd gebouwd op een 
stuk grond tussen erve Boerrigter en het huidige dorpscentrum  ( de zgn. appelhof ) .

In 1803 werd De Lutte een zelfstandige parochie en pastoor B van Coeverden de “eer-
ste” pastoor van De Lutte .   In de “Aantekeningen” van pastoor Geerdink lezen we dat 
hij diverse schenkingen kreeg zoals kazuifels, beelden en giften maar het duurde nog tot 
1831 dat men  over voldoende middelen beschikte om een nieuwe “stenen” kerk te bou-
wen enwel op de huidige plaats waar toen nog een klein schooltje stond dat eerst moest 
worden afgebroken ( zie vorige keer!)
Op 1 september 1831 werd deze kerk ( zie ansichtskaart uit plm. 1900) plechtig ingewijd 
en nu had ook De Lutte een “eigen kerkgebouw”.
In 1837 vertrok (bouw)pastoor H.G.van Coeverden naar Enschede en werd kapelaan 
J.Geerdink de nieuwe pastoor en – zoals reeds eerder vermeld – heeft hij veel betekend 
voor de geschiedschrijving over De Lutte en Twente.  Over deze pastoor die in 1879 is 
overleden en begraven werd in De Lutte tezijner-
tijd iets meer  want hij was o.a. oprichter van het 
Kerkenbos. In de loop der jaren kreeg de kerk een 
Antoniusaltaar en de kruiswegstaties  maar in 
1912 was een restauratie noodzakelijk omdat het 
gebouw in verval dreigde te geraken.  Nadat een 
storm in 1926 veel schade had aangericht in De 
Lutte werden er plannen gemaakt voor de bouw 
van een nieuwe kerk en dit gebeurde in 1931.   De 
oude kerk werd gedeeltelijk afgebroken en de 
ingang – voorheen aan de kant van het kerkhof – 
werd verplaatst naar de voorzijde ; het dorpscen-
trum.
In 1931 kreeg  de Plechelmuskerk zijn huidige vorm  
en wat daarna veranderde was meer de omgeving 
van de kerk !!   Goed onderhoud  aan het gebouw 
bleef  en blijft ook nu nog altijd noodzakelijk, zoals 
aan dak, gebrandschilderde ramen, het kerkhof, 
kerkenbos, e.d. maar daarover later !   In ieder 
geval heeft de huidige St.Plechelmuskerk een domi-
nante plaats in ons dorpshart gekregen en …..... dat moet zo blijven !!
 - Tonnie Bekke -

Fietspad Bentheimerstraat klaar.
Eindelijk is na bijna een jaar de verlegging van 
het fietspad langs de Bentheimerstraat t.h.v. 
de kruising met de Dorpsstraat/Beuninger-
straat een feit. De werkzaamheden konden 
toendertijd niet in één keer worden afgerond 
omdat de kapvergunning voor een paar in het 
trace staande eiken niet rond was.

KRONIEK  DE LUTTE

Kerk omstreeks 1900

Kerk omstreeks 1930

Kerk omstreeks 1955
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Met 12 punten neem het team op dit moment een 8e plaats in. Twee teams degraderen. 
Sleutelwedstrijd zal de laatste thuiswedstrijd zijn. Die wordt op 6 april gespeeld tegen 
Plus Severijn/Heeten, de nummer 10 op de ranglijst met 10 punten. We hopen dan 
ook dat we deze laatste thuiswedstrijd weer veel toeschouwers mogen begroeten. Het 
2e team is vorig seizoen gepromoveerd en doet het in de hogere klasse prima. Op dit 
moment staan ze 4e en het lijkt erop dat dit het hoogst haalbare is. Complimenten voor 
deze dames die zich goed hebben gemanifesteerd. De jeugd doet het naar behoren en 
presteert naar de mogelijkheden die de meisjes hebben. D1 lijkt ook dit jaar weer kam-
pioen te worden. C2 heeft een lastig seizoen achter de rug, met tegenstanders die een 
jaar ouder zijn, waartegen ze het moeilijk hadden. Maar ze hebben het prima gedaan en 
blijven ondanks alles toch heel veel plezier houden in het spelletje. C1 en A1 komen uit 
in de hoogste klasse en mogen tevreden terugkijken op hun plaats in de middenmoot.

Clinic voor beginnende hardlopers
Wellicht heeft u wel eens gedacht om op een sportieve manier aan de slag te gaan, maar 
om een of andere reden komt het er niet van. De afgelopen jaren hebben mensen welke 
niet of nauwelijks sport bedreven met hulp van Loopgroep De Lutte de eerste 5 km van 
hun leven gelopen. De reacties waren dusdanig positief dat we ook dit jaar weer hebben 
besloten om een vervolg aan de clinics te geven. Loopgroep De Lutte geeft u de moge-
lijkheid  om met een uitgebalanceerd schema en kundige begeleiding verantwoord aan 
de start te staan van de 5 km van de dorpsloop in de Lutte. De start van de clinics zal op 
27 maart zijn. Heeft u interesse in de clinic, meldt u zich dan aan via de website www.
loopgroep.nl. Om de kwaliteit te waarborgen kunnen maximaal 40 mensen met de clinic 
meedoen. Afgelopen jaar hebben we helaas een aantal geïnteresseerden moeten afzeg-
gen, dus tijdig aanmelden is noodzakelijk. Heeft u ondanks alles nog vragen, belt u dan 
met Jos Alberink tel 0541-551707. Hij zal u vriendelijk te woord staan. 

Publiek welkom bij manege Poortbulten
Zaterdag 30 maart in teken van dakvernieuwing. De vereni-
ging Berg en Dalruiters uit De Lutte houdt op zaterdagmiddag 
30 maart a.s. vanaf 15.00 uur een meertallenmiddag. 
In manege de Poortbulten aan de Poortbultenweg 2  worden 
de bezoekers getrakteerd op dressuurküren door vele viertal-
len, zestallen en pas de deux. Daarnaast kunnen belangstel-
lenden genieten van een kür op muziek door een achttal po-
nyruiters.  Amazone Ellen Visschedijk verzorgt een wervelende show op dressuurgebied. 
De exacte aanvangstijden van de diverse onderdelen worden gepubliceerd op de site: 
www.bergendalruiters.nl.  Men kan de manege ’s middags geheel gratis bezoeken.
Aansluitend volgt een fantastische feestavond met een playbackshow, met ongetwijfeld 
vele verrassende optredens. Ook ’s avonds is de entree vrij. De opbrengsten van die 
dag komen geheel ten goede aan de bekostiging van de vervanging van het dak van de 
manege. Een ingreep die de nodige kosten met zich meebrengt. De vereniging heeft al 
uitnodigingen doen uitgaan naar leden en oud-leden, maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Men rekent op een grote opkomst.

Verkeersspreekuur wijkagent/gemeente Losser
Op het spreekuur van de wijkagent De Lutte en Beuningen, elke dins-
dag in Dorpshoes het erve Boerrigter, komen regelmatig mensen met 
vragen die betrekking hebben op verkeer. Om deze mensen beter van 
dienst te kunnen zijn is gevraagd aan de heer Steijns van de gemeente 
Losser of hij ook af en toe aanwezig kan zijn bij dit spreekuur. In 
navolging van het verkeersspreekuur in januari, zal er op dinsdag 16 

april 2013, naast hetgewone spreekuur, een verkeersspreekuur zijn van 19.00 uur tot 
21.00 uur in het erve Boerrigter in de Lutte. U kunt er terecht met al uw vragen over 
verkeer in de breedste zin van het woord. Mocht blijken dat hier behoefte aan is, zal dit 
verkeersspreekuur vaker gehouden worden. Met vriendelijke groet, Bennie Peters

Handbal
De laatste thuiswedstrijden van dit seizoen:
zaterdag 6 april
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – Vasse 2
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – Plus Seve-
rijn/Heeten
zondag 7 april
10.00 uur S.V. De Lutte D1 – Combinatie D2
10.45 uur S.V. De Lutte C2 – Bornerbroek C2
11.30 uur S.V. De Lutte C1 – Combinatie C2
Zie voor actuele informatie de website: www.svde-
lutte.nl of www.handbal.nl.

Zaalcompetitie Handbal 2012-2013 
nadert het einde
Voor je het weet is de zaalcompetitie, die 
begon in oktober, al weer ten einde. Voor 
het team van Het Lutterzand een “leerjaar”. 
Uitkomend in de landelijke 2e Divisie ligt 
het niveau hier aanmerkelijk hoger dan de 
Hoofdklasse. De eerste wedstrijden moest 
het team wennen aan het snelle en behen-
dige spel. Ook het feit dat veel teams met 
hars spelen was voor het team wennen. Met 
nog 3 wedstrijden te gaan (op moment van 
schrijven) hebben we goede hoop dat klasse 
behoud realiseerbaar is.

Volleybal
zaterdag 30 maart 
09:00 Lutheria N1 1  -   Rosstars N1 1
09:00 Lutheria N3 1  -   Pollux N3 2
09:00 Lutheria N2 2  -   Pollux N2 1
09:30 Lutheria N2 2  -   Pollux N2 2
09:30 Lutheria N3 1  -   Saasveldia N3 2
09:30 Lutheria N1 1  -   Pollux N1 1
10:00 Lutheria N2 1  -    DeVoKo N2 1
10:30 Lutheria N2 1  -    DeVoKo N2 2
11:00 Lutheria N4 1  -   Ti-Volley N4 1
11:30 Lutheria N4 1  -   Saasveldia N4 1
vrijdag 5 april 
18:30 Lutheria MA 2  -   Tornado Geesteren MA 1
18:30 Lutheria DS 4  -   De Pallegarste DS 2
20:15 Lutheria DS 2  -   Better.be de Kater DS 1
vrijdag 12 april 
18:30 Lutheria DS 3  -   Mintonette DS 2
18:30 Lutheria MA 1  -    VC Aastad MA 1
20:15 Lutheria DS 1  -   Rivo Rijssen DS 2
zaterdag 13 april 
13:00 Lutheria MB 2  -   Havoc MB 4
13:00 Lutheria MC 1  -   Webton Hengelo MC 1
14:45 Lutheria MB 1  -   Webton Hengelo MB 1
14:45 Lutheria MC 2  -   Krekkers MC 3
vrijdag 12 april 
18:30 Lutheria MA 2  -    VC Aastad MA 2
20:15 Lutheria DS 2  -   Krekkers DS 4
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Zaterdag	  30	  maart	   	  	  
19.00	  uur	   	   :	  Paaswake	  m.m.v.	  Themakoor	  
Voorganger	   	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	   :	  Sander	  Olde	  Rikkert,	  Bart	  Leferink,	  Elleke	  Visschedijk,	  	  

	  	  Maartje	  Visschedijk,	  Roman	  Nordkamp,	  Bram	  Volker	  
	  
Zondag	  31	  maart	   :	  Hoogfeest	  van	  Pasen	  
09.00	  uur	   	   :	  Viering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	   	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Stan	  Loohuis,	  Remco	  Volker	  
Collecte	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  :	  2e	  collecte	  voor	  versiering	  kerk	  en	  onderhoud	  kerkhof	  
	  
20.00	  uur	   	  	  	  	  	  	  :	  Kinderviering	  (aansluitend	  ontsteken	  paasvuur)	  
	  
Dinsdag	  2	  april	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  3	  april	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  5	  april	  	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  	  
	  
Zondag	  7	  april	   	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	   	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Sem	  Kole	  en	  Coen	  Volker	  
	  
15.30	  uur	   :	  Dialectviering	  
Voorganger	   	  	  	  	  	  	  :	  Pastor	  Ros	  
	  
Woensdag	  10	  april	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  12	  april	   :	  08.30	  uur	  Eucharistieviering	  	  
	  
Zondag	  14	  april	   	  
09.00	  uur	   	   :	  Communie	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	   	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Pien	  Brookhuis	  en	  Mirthe	  Rolink	  
10.30	  uur	   	   :	  Doopviering	  
	  
Woensdag	  17	  april	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  19	  april	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  	  
	  
	   	  

Zaterdag	  	  30	  maart	  en	  zondag	  	  31	  maart:	  Martin	  Evers,	  Ouders	  Poort-‐Smit,	  Frans	  en	  
Truus	  Wargers-‐Koekoek,	  Frans	  en	  Annemarie	  Rosink,	  Frans	  Maseland,	  Ouders	  Koekoek-‐
Egberink	  en	  Jan,	  Herman	  Weusthof,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  	  Ouders	  Blockhuis-‐
Sombekke	  en	  Herman,	  Annie	  Hampsink-‐Olde	  Riekerink,	  Gerrit	  Koehorst,	  Ouders	  Nijhuis-‐
Hooge	  Venterink,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Oude	  Ophuis,	  Bernard	  Sanderink,	  Ouders	  
Hampsink-‐Bosch,	  Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Gerhard	  Welhuis	  
(Bavelsweg),	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Jan	  en	  Marie	  Dwars-‐Te	  Mölde,	  Marinus	  
Nordkamp,	  Ine	  Nijhuis-‐Wigger,	  Hendrik	  Brookhuis	  (Buren),	  Joop	  Willemsen,	  	  Annie	  
Willemsen-‐Monnikhof,	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  Ouders	  Welhuis-‐Kuipers,	  Herman	  
Koertshuis,	  Frans	  Brookhuis,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Jan	  Volker,	  Ouders	  Geertshuis-‐
Perrevoort,	  Ouders	  Hooge	  Venterink-‐Notkamp,	  Wim	  Velthuis,	  Dinie	  Morsink,	  Ouders	  ter	  
Brake-‐groote	  Beverborg,	  Hubert	  Velthuis,	  Bernard	  Hampsink,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  
Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Ouders	  Beernink-‐Borgreve	  en	  Johan,	  Gerard	  Schopman,	  Ouders	  
Koertshuis-‐Oelering,	  Overl.	  fam.	  Koertshuis,	  Gerhard	  olde	  Nordkamp	  (van	  een	  vriend),	  
Herman	  Pünt,	  	  Bennie	  Pot,	  	  Lies	  Beernink-‐Berning,	  Overleden	  fam.	  Koertshuis-‐Reinink,	  
Hendrik	  Benneker,	  Rikie	  Alink-‐Beernink,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Ouders	  Bulter-‐groote	  
Beverborg,	  Bennie	  Schasfoort,	  Henk	  Grunder,	  Johanna	  Meijer-‐Notkamp	  en	  Henk	  Meijer,	  
Hendrik	  Schrader.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Gerhardus	  Nolten,	  Antonius	  Grote	  Punt,	  	  Ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  
Johan	  Tijdhof,	  Hendrik	  Benneker.	  
	  
Zondag	  7	  april:	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Johan	  Kortman	  
en	  Marianne	  Wassink-‐Kortman,	  Dinie	  Morsink,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Dinie	  Nijhuis-‐
Aveskamp,	  Bernard	  Sanderink,	  Henk	  Grunder,	  Hendrik	  	  Schrader.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Olde	  Nordkamp-‐Zwijnenberg,	  Frans	  Dierselhuis,	  	  Ouders	  
Groener-‐Nijhuis,	  Bernard	  Koertshuis,	  Ouders	  Nijhuis-‐Olde	  Scholtenhuis,	  Aleida	  
Oudehand,	  Gerhard	  Sweerts.	  
	  
Zondag	  14	  april:	  Jan	  Heijdens,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  Denge,	  Truus,	  
Marietje	  en	  Trees,	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Hendrik	  Brookhuis	  (Buren),	  Herman	  
Koertshuis,	  Jan	  Volker,	  Dinie	  Morsink,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  	  Theo	  Heebing,	  Johan	  
Bulter,	  Dini	  Heebing-‐Lentfert,	  Hendrik	  Schrader.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Miny	  Wigger-‐Haarman,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Marie	  Seijger-‐
Schasfoort,	  	  Pastoor	  van	  Hamersveld.	  
	  
Overleden:	  
Hendrik	  Schrader,	  Bentheimerstaat	  67.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  88	  jaar.	  
	  
Pastor	  Praat:	  Pasen:	  nieuw	  leven	  	  
Wanneer	  ik	  mijn	  gedachten	  over	  het	  aanstaande	  Paasfeest	  aan	  het	  papier	  toevertrouw	  
schijnt	  de	  zon	  haar	  eerste	  overvloedige	  warmtestralen	  na	  een	  lange,	  sombere	  winter.	  Na	  
de	  donkere	  wintermaanden	  verlangen	  we	  weer	  intens	  naar	  het	  licht,	  de	  warmte,	  het	  
nieuwe	  leven	  in	  de	  natuur.	  Persoonlijk	  heb	  ik	  na	  mijn	  herseninfarct	  en	  de	  daarbij	  
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behorende	  revalidatie,	  ook	  verlangd	  naar	  nieuw	  leven.	  Meer	  dan	  ooit	  zal	  de	  diepere	  
betekenis	  van	  Pasen	  mij	  raken:	  opnieuw	  opstaan	  uit	  	  
een	  moeilijke	  situatie	  waarbij	  mijn	  lichaam	  mij	  flink	  in	  de	  steek	  liet.	  Met	  Pasen	  vieren	  we	  
kern	  van	  ons	  geloof,	  n.l.	  het	  geloof	  in	  de	  verrijzenis,	  in	  de	  herdenking	  van	  de	  
wederopstanding	  van	  Jezus	  van	  Nazareth	  na	  zijn	  lijden	  en	  dood.	  Misschien	  hebt	  u	  zelf	  
wel	  reserves	  bij	  dat	  verrijzenisverhaal:	  is	  dat	  wel	  wetenschappelijk	  te	  verklaren?	  In	  elk	  
geval	  geven	  de	  evangelisten	  ons	  geen	  natuurwetenschappelijk	  bewijs	  voor	  de	  
lichamelijke	  verrijzenis	  van	  Jezus,	  maar	  zij	  verwoorden	  dat	  het	  met	  de	  dood	  van	  Jezus	  
niet	  was	  afgelopen.	  Jezus	  ‘boodschap	  en	  spiritualiteit	  gaan	  verder,	  ze	  zijn	  tot	  op	  de	  dag	  
van	  vandaag	  levend.	  Dat	  gene	  waar	  Jezus	  voor	  stond,	  zoals	  liefde,	  mededogen	  voor	  de	  
kwetsbare	  mens,	  vrede	  en	  rechtvaardigheid,	  is	  sterker	  dan	  de	  dood.	  Pasen	  is	  dat	  Gods	  
liefde	  en	  menselijkheid	  het	  uiteindelijk	  zullen	  redden,	  dat	  liefde	  en	  leven	  sterker	  zijn	  dan	  
de	  onrechtvaardigheid	  en	  de	  vernietigende	  krachten	  in	  onze	  wereld.	  Pasen	  kan	  dan	  ook	  
nu	  elke	  dag	  opnieuw	  gebeuren.	  Elke	  dag	  opnieuw	  kunnen	  mensen	  weer	  opstaan	  uit	  een	  
crisis,	  uit	  uitzichtloosheid,	  om	  opnieuw	  vertrouwen	  te	  krijgen	  in	  de	  toekomst.	  Zo	  mag	  
ook	  ik	  vol	  vertrouwen	  voorzichtig	  de	  draad	  van	  het	  leven	  weer	  oppakken,	  voel	  ik	  dat	  de	  
Schepper	  mij	  opnieuw	  een	  kans	  heeft	  gegeven	  om	  door	  te	  leven.	  Pasen	  kan	  voor	  mij	  dit	  
jaar	  niet	  meer	  stuk.	  Op	  bijzondere	  wijze	  heb	  ik	  mogen	  ervaren	  dat	  de	  levenwekkende	  
krachten	  het	  hebben	  	  gewonnen.	  	  	  
Pasen	  blijft	  niet	  steken	  in	  de	  verrijzenis	  van	  Jezus,	  maar	  voltrekt	  zich	  aan	  elke	  mens	  
wanneer	  hij/zij	  ervaart	  dat	  de	  liefde	  en	  het	  leven	  het	  uiteindelijk	  winnen	  van	  de	  dood.	  In	  
dat	  geloof	  wens	  ik	  u	  mede	  namens	  het	  pastoraal	  team	  een	  Zalig	  Pasen	  toe!	  
	  	  	  	   	   	   	   Pastor	  Jan	  Kerkhof	  Jonkman	  	  
Wie	  neugt	  oe	  
Zondag	  	  7	  april	  	  is	  er	  een	  oecumenische	  viering	  in	  het	  dialect.	  Plaats	  :	  de	  St.Plechelmus	  
kerk	  in	  de	  Lutte.	  Aanvang	  15.30	  uur.	  Voorgangers	  zijn	  ds.	  Anne	  van	  der	  Meiden	  en	  Pastor	  
Leo	  Ros.De	  zang	  wordt	  verzorgd	  door	  het	  dames	  en	  herenkoor	  van	  de	  St.Plechelmus	  
kerk.	  Het	  Thema	  van	  de	  viering	  zal	  zijn	  ;	  ‘’	  bettert	  oe’’	  
U	  wordt	  allen	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  deze	  viering	  in	  het	  Twents	  mee	  te	  vieren.	  
	  
Geachte	  Parochianen,	  
Hierbij	  willen	  we	  U	  alvast	  de	  aanstaande	  parochievergadering	  onder	  de	  aandacht	  
brengen,	  zodat	  u	  dit	  kunt	  noteren.	  Deze	  parochieavond	  voor	  de	  locatie	  St.	  Plechelmus	  	  
De	  Lutte	  wordt	  gehouden	  op	  dinsdag	  23	  april.	  Aanvang	  19.30	  uur	  in	  de	  Vereeniging.	  	  
Er	  zal	  o.a.	  worden	  gesproken	  over	  het	  pastoraal	  beleid,	  financiële	  cijfers	  2012,	  begroting	  
2013,	  onderhoud	  gebouwen,	  onderhoud	  begraafplaats.	  

De	  Locatieraad	  
	  
“Niet	  scholen,	  maar	  ouders	  en	  kerk	  verantwoordelijk	  voor	  Communie	  en	  Vormsel’’	  
Met	  deze	  kop	  begon	  een	  artikel	  uit	  de	  TC	  Tubantia	  van	  21	  januari	  jl.	  	  over	  de	  toekomst	  
van	  de	  sacramentsvoorbereiding	  in	  onze	  regio.	  De	  katholieke	  basisscholen	  die	  behoren	  
tot	  de	  Katholieke	  Onderwijscentrale	  Noord	  Oost	  Twente	  (KONOT)	  gaan	  uiterlijk	  2014	  
stoppen	  met	  de	  inhoudelijke	  voorbereiding	  op	  de	  eerste	  Heilige	  Communie	  en	  het	  Heilig	  
Vormsel.	  Pastores	  en	  parochiebestuur	  zijn	  begin	  2012	  over	  het	  besluit	  geïnformeerd.	  Alle	  
katholieke	  basisscholen	  in	  onze	  parochie	  behoren	  tot	  de	  KONOT	  en	  het	  besluit	  van	  deze	  
onderwijscentrale	  heeft	  dus	  gevolgen	  voor	  onze	  7	  locaties.	  De	  afgelopen	  weken	  heb	  ik	  in	  
mijn	  pastorale	  werk	  (op	  ouderavonden,	  catechesebijeenkomsten,	  doopgesprekken	  en	  

huis-‐bezoeken)	  veel	  reacties	  gehad	  op	  het	  besluit	  van	  de	  KONOT.	  Sommigen	  meenden	  
dat	  de	  KONOT	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  parochie	  valt.	  Weer	  anderen	  	  
meenden	  dat	  de	  KONOT	  beter	  de	  K	  van	  katholiek	  kon	  schrappen.	  Wij	  horen	  vaak	  dat	  
ouders	  het	  vanzelfsprekend	  vinden	  dat	  de	  scholen	  hun	  kinderen	  op	  de	  sacramenten	  
voorbereiden	  omdat	  “het	  erbij	  hoort.”	  Toch	  hebben	  wij,	  pastores,	  begrip	  voor	  het	  
besluit!	  Geloof	  en	  geloven,	  kerk	  en	  kerk-‐gang,	  zijn	  anno	  2013	  helemaal	  niet	  
vanzelfsprekend,	  ook	  in	  Twente	  niet.	  Het	  geloofsleven	  en	  kerkpraktijk	  van	  onze	  ouders	  
en	  grootouders	  lijkt	  helemaal	  niet	  op	  dat	  van	  huidige	  generaties.	  Ouders	  (ik	  ben	  zelf	  
vader	  van	  2	  jongens)	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  opvoeding	  en	  het	  geluk	  van	  hun	  kind.	  
Daar	  zijn	  school	  en	  kerk	  ondersteunend	  en	  aanvullend.	  De	  school	  moet	  een	  veilige	  plek	  
zijn	  om	  je	  talenten	  te	  ontwikkelen,	  kennis	  te	  vergaren	  en	  vaardigheden	  te	  leren.	  De	  kerk	  
moet	  een	  plaats	  zijn	  waar	  het	  geloof	  gevierd	  en	  geleerd	  wordt	  zodat	  je	  er	  zelf	  vorm	  aan	  
kunt	  geven.	  Dus	  wanneer	  het	  gaat	  om	  geloofsopvoeding	  kan	  dezelfde	  vraag	  gesteld	  
worden:	  Wie	  is	  hier	  verantwoordelijk	  voor?	  	  En	  dieper:	  Ben	  ik	  wel	  gelovig?	  Beschouw	  ik	  
mezelf	  als	  christen,	  of…?	  Hoe	  beleven	  we	  het	  christelijk	  geloof	  in	  ons	  gezin?	  Waarom	  laat	  
ik	  mijn	  kind	  dopen?	  Waarom	  doet	  ons	  kind	  mee	  aan	  1e	  Communie	  of	  Vormsel?	  Met	  de	  
KONOT	  zeg	  ook	  ik	  “Liever	  10	  kinderen	  die	  de	  voorbereiding	  op	  de	  1e	  Heilige	  Communie	  
zeer	  bewust	  meemaken,	  dan	  30	  kinderen	  die	  daarna	  nooit	  meer	  in	  de	  kerk	  komen”.	  
Hoe	  is	  de	  situatie	  nu	  en	  wat	  gaat	  veranderen?	  
Elke	  geloofsgemeenschap	  kent	  werkgroepen	  die	  zich	  met	  1e	  H.	  Communie	  en	  het	  H.	  
Vormsel	  bezighouden.	  De	  werkgroepen	  coördineren	  het	  geheel,	  plannen	  bijeenkomsten	  
en	  vieringen	  en	  onderhouden	  contacten	  met	  ouders,	  pastores	  en	  leerkrachten.	  De	  
pastores	  adviseren,	  geven	  inleidingen	  en	  zijn	  hoofdverantwoordelijk	  voor	  de	  inhoud	  van	  
de	  catecheseprojecten.	  De	  catecheselessen	  voor	  de	  1e	  H.	  Communie	  vonden	  en	  vinden	  
plaats	  in	  groepjes,	  begeleid	  door	  ouders,	  thuis	  of	  op	  school.	  Leerkrachten	  en	  pastores	  
geven	  aanvullende	  lessen,	  onder	  schooltijd.	  Welnu,	  de	  rol	  van	  de	  school	  zal	  wat	  betreft	  
de	  lessen	  geheel	  veranderen.	  Het	  ziet	  er	  naar	  uit	  dat	  het	  gehele	  communieproject	  onder	  
leiding	  van	  ouders,	  meestal	  in	  groepjes,	  uitgevoerd	  moet	  gaan	  worden,	  in	  de	  eigen	  tijd.	  
Op	  sommige	  locaties	  zal	  de	  school	  ruimtes	  beschikbaar	  stellen,	  op	  andere	  locaties	  zal	  
een	  parochiezaal	  of	  de	  kerk	  als	  leslokaal	  dienen	  en	  op	  een	  enkele	  locatie	  zullen	  de	  
meeste	  bijeenkomsten	  bij	  ouders	  thuis	  zijn.	  De	  pastores	  zullen	  natuurlijk	  lessen	  blijven	  
verzorgen.	  Een	  nieuwe	  taak	  van	  de	  pastores	  zal	  worden	  om	  ouders	  te	  helpen	  bij	  de	  
inhoudelijke	  voorbereiding.Wat	  betreft	  het	  H.	  Vormsel:	  Geruime	  tijd	  al	  geeft	  dhr.	  Coen	  
Hamers	  vormsellessen	  aan	  de	  leerlingen	  van	  de	  groepen	  8	  in	  Ootmarsum,	  Agelo,	  Lattrop	  
en	  Tilligte.	  Hij	  doet	  dit	  namens	  de	  pastores,	  op	  school	  en	  onder	  schooltijd.	  Dit	  gaat	  
veranderen.	  Op	  de	  andere	  4	  locaties	  geven	  de	  leerkrachten	  les	  en	  komen	  de	  pastores	  
voor	  een	  aantal	  lessen	  naar	  school.	  Ook	  dit	  gaat	  veranderen.	  In	  gezamenlijkheid	  is	  
besloten	  dat	  er	  nieuwe	  project	  komen	  voor	  de	  hele	  parochie	  gelijk,	  met	  dezelfde	  
werkwijze.	  Her	  en	  der	  krijgt	  de	  samenwerking	  met	  school	  nieuwe	  impulsen.	  We	  hopen	  
dan	  ook	  op	  goed	  contact	  en	  samenwerking	  met	  leerkrachten	  en	  scholen.	  Wij	  vertrouwen	  
er	  op	  dat	  alle	  veranderingen	  positief	  uitwerken.	  We	  zullen	  het	  samen	  moeten	  doen!	  

Niek	  Nijhuis,	  profielhouder	  catechese	  Lumen	  Christi	  
	  
Het	  voorjaar	  in	  ons	  kerkebos	  met	  NL	  DOET	  van	  het	  Oranje	  Fonds	  
Op	  zaterdag	  16	  maart	  was	  men	  op	  vele	  plaatsen	  druk	  in	  de	  weer	  met	  de	  grootste	  
vrijwilligersactie	  van	  Nederland,	  namelijk	  de	  actie	  NL	  DOET	  van	  het	  Oranje	  Fonds.	  Zo	  ook	  
in	  De	  Lutte,	  er	  zijn	  15	  vrijwilligers	  bereidt	  geweest	  om	  ons	  kerkebos	  een	  opknapbeurt	  te	  
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geven.	  De	  vrijwilligers	  zijn	  bezig	  geweest	  met	  
snoeiwerkzaamheden,	  ook	  zouden	  er	  nieuwe	  
houtsnippers	  op	  de	  paden	  komen,	  maar	  helaas	  was	  
dit	  nog	  niet	  mogelijk	  i.v.m.	  de	  vorst	  in	  de	  grond.	  Dit	  
zal	  op	  een	  later	  moment	  gerealiseerd	  worden.	  Na	  
de	  werkzaamheden	  werden	  de	  vrijwilligers	  verrast	  
met	  een	  warme	  lunch	  en	  een	  mooie	  oorkonde	  als	  
dank	  voor	  hun	  
inzet.	  	  Na	  deze	  
mooie	  dag	  met	  
een	  super	  

eindresultaat	  kunnen	  de	  verschillende	  verenigingen	  
uit	  De	  Lutte	  	  zoals,	  de	  loopgroep,	  de	  wielerclub	  en	  
natuurlijk	  onze	  eigen	  Lutternaren	  weer	  eindeloos	  
genieten	  	  en	  gebruik	  maken	  van	  ons	  kerkebos.	  Onze	  
dank	  gaat	  uit	  naar	  het	  Oranje	  Fonds	  voor	  het	  
medemogelijk	  maken	  van	  de	  realisatie	  van	  ons	  
kerkebos.	  Ook	  wil	  ik	  nogmaals	  onze	  dank	  uitspreken	  
naar	  de	  vrijwilligers	  voor	  hun	  enorme	  inzet	  en	  het	  
grote	  enthousiasme	  tijdens	  NL	  DOET	  2013.	  

Maria	  Wolbert–Closa	  Rodrigo	  Voorzitter	  Locatieraad	  
	  

	  	  	  Een	  nieuw	  initiatief;	  een	  hulpaanbod	  vanuit	  de	  kerken!	  	  
Het	  is	  al	  weer	  een	  hele	  poos	  geleden	  dat	  we	  een	  oecumenisch	  diaconaal	  hulpaanbod	  
aankondigden.	  	  Dat	  dit	  een	  diaconaal	  aanbod	  is	  betekend,	  dat	  we	  als	  katholiek	  of	  
protestant	  hulp	  willen	  bieden	  aan	  iemand	  die	  daarom	  verlegen	  zit.	  En	  daarbij	  denken	  we	  
aan	  mensen	  die	  in	  ons	  gebied	  wonen	  van	  de	  parochie	  Lumen	  Christi	  en	  protestantse	  
kerken	  van	  Ootmarsum	  en	  Denekamp.	  Dat	  hulpaanbod	  zal	  vooral	  van	  praktische	  aard	  
zijn;	  het	  wil	  vooral	  letterlijk	  een	  helpende	  hand	  bieden	  aan	  jong	  of	  oud.	  En	  het	  wordt	  
gedaan	  door	  vrijwilligers,	  waarbij	  we	  misschien	  ook	  aan	  U	  denken!	  	  
Maar	  misschien	  is	  het	  U	  zo	  nog	  niet	  duidelijk,	  wat	  nu	  precies	  de	  bedoeling	  is.	  	  Ook	  dan	  
bent	  U,	  vrijblijvend,	  van	  harte	  welkom	  op	  deze	  informatiebijeenkomst;	  deze	  vindt	  	  
plaats:	  Dinsdag	  23	  april	  2013:	  19.30	  uur,	  Parochiecentrum	  Lumen	  Christi	  	  
St.	  Nicolaasplein	  2,	  Denekamp	  (voor	  eventuele	  vragen;	  pastor	  Leo	  Ros	  06	  -‐	  22689867)	  	  
	  
	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat	  7,7587	  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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