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Dr. Brandenburg 
De prakijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei 2016.
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
prakijk telefoonnummer 0541-551355. Luister de gehele tekst af.
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huis- 
artsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           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 8 loopt van 24 mei t/m 13 juni 2016 kopij
inleveren voor woensdag 18 mei voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender 2016
  4 Mei Dodenherdenking St. Plechelmuskerk 19.15 uur
  7 Mei Ophaaldag rommelmarkt v.v. Lutheria
  8 Mei Voorjaarswandeling arboretum Poort Bulten 14.00 uur
11 Mei KBO bezoek aan pastoraal centrum Saron
16 Mei Rommelmarkt v.v. Lutheria 11.00 - 14.00 uur schoolplein
19 Mei ZijActief uitje zandsculpturen in Garderen
22 Mei Eerste Heilige Communie
27 Mei KBO Midgetgolf bij Florilympha vertrek 14.00 uur Kerkplein
  1 Jun Ziekenzalving 15.00 uur
  5 Jun Luttervoorjaarstocht
15 Jun KBO fietstocht
19 Jun Terugkomviering eerste Heilige Communie
21 Jun ZijActief fietstocht
22 Jun KBO busreis
  6 Jul KBO gezellige middag erve Dalhoes
  8 Jul Hellehondsdagen
  9 Jul 33e Dorpsloop
15 Jul KBO – Bezoek aan Twence vuilverwerking Boeldershoek
24 Aug Vrijwilligersavond locatie St. Plechelmus
13 Sep Openingsavond groep ranja met een rietje
11 Okt ZijActief: Likeur avond
15 Nov ZijActief: Informatie sociaalteam De Lutte

Ophaaldag rommelmarkt v.v. Lutheria
Op tweede pinksterdag 16 mei a.s. organiseert v.v. Lutheria de jaarlijkse rommelmarkt 
op het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De opbrengst komt ten goede van de 
volleybalvereniging.
Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen, komen leden van Lutheria op zaterdag 7 
mei aanstaande bij u langs de deur in De Lutte (inclusief De Luttermolen) en het buiten-
gebied. Dus ruim die zolder of kelder vast op en zet bruikbare spullen apart. Denk hierbij 
aan speelgoed, servies, lampen, antiek, boeken, elektrische apparaten, fietsen, meubels, 
gereedschap etc.
Op de rommelmarkt worden geen koelkasten, chemische zaken, sanitair, jaloezieën, 
kleding, computers (en schermen), bankstellen en televisies aangeboden, deze spullen 
zullen de leden dan ook niet meenemen. Dankzij de vrijgevigheid van de Lutter bevolking 
is het mogelijk om een succesvolle rommelmarkt te organiseren!
Voor vragen kunt u bellen met 06-51012129 of mailen naar rommelmarktlutheria@
hotmail.com

Rommelmarkt v.v. Lutheria tweede pinksterdag
Op maandag 16 mei (2e pinksterdag) organiseert volleybalvereniging Lutheria wederom 
een rommelmarkt op het schoolplein van de St. Plechelmusschool in De Lutte.
De rommelmarkt begin om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur.
Er is voor iedereen wat wils, zoals speel-
goed, servies, lampen, antiek, fietsen, 
decoratiemateriaal, gereedschap en 
nog veel meer. De goederen worden 
uitgestald en de meest opvallende spul-
len worden per opbod verkocht door 
middel van een veiling.
De rommelmarkt wordt georganiseerd 
door vrijwilligers van de leden van V.V. 
Lutheria. Alle opbrengsten komen ten 
goede aan volleybalvereniging Lutheria. Zorg dat u erbij bent het is ieder jaar een gezel-
lig gebeuren.

Themaweken en Open Huis St. Plechelmusschool 
Van 9 mei t/m 26 mei vinden de themaweken plaats. Het thema 
dit jaar is: ‘Wetenschap en Technologie’. Op maandag 9 mei 
wordt het officiële startsein gegeven. Drie weken lang zal er 
in elke groep gewerkt worden rondom het thema.  Voor alle 
leerlingen staat een bezoek aan het techniekmuseum ’t Heim 
gepland. Ook de brandweer komt langs om het een en ander te 
vertellen. De weken worden afgesloten met een ‘Open huis’ op 
donderdag 26 mei van 16.30 tot 18.30 uur. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
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Café-Restaurant Plexat

In het centrum van ons dorp staat het beeld van de Hellehond, welke uitkijkt op een 
horecabedrijf dat wel eens het oudste café van De Lutte zou kunnen zijn. Op de oudste 
kadastrale en topografische kaarten van De Lutte staan er in het centrum van De Lutte 
maar enkele gebouwen, zoals de kerk, de school en enkele andere opstallen, waaron-
der dit gebouw dat in de loop der jaren zeer lange tijd werd bewoond door de familie 
Welhuis. Momenteel heet dit café-restaurant “Plexat”, maar in het verleden heeft dit 
horecabedrijf meerdere namen gekend en daarover straks meer. 
De huidige naam Plexat ofwel 'plaats genoeg' prijkt ook op de naam van het ouderlijk 
huis van de huidige eigenaar/exploitant Maurits Huisken aan de Spechtstraat en rond 
1900 was er ook plaats genoeg in het centrum van De Lutte. 
Rond 1900 was het nog een boerderijtje met een stalling voor paarden en koetsen en 
wanneer men ter kerke ging kon men daarna nog wat napraten en drinken in de gelagka-
mer van het cafégedeelte.

Johannes Hendrikus (Hannes) Welhuis, 
geboren in 1896, was getrouwd Johanna 
(Annie) Oude Mulders en zij waren voor en 
na de Tweede Wereldoorlog de eigenaren 
en beheerders van dit pand dat op oude 
ansichtkaarten vermeld staat als: “pension 
Welhuis” (zie oude ansichtkaart). De vader 
van Hannes Welhuis, t.w. Gradus Antonius 
Welhuis (geboren 12-2-1865 en overleden 
29-7-1925) schonk ongetwijfeld ook al een 
borreltje, maar was daarnaast ook nog … 

onderwijzer (!) evenals zijn vader c.q. de opa 
van Hannes (Johannes Welhuis, geb. in 1789 en overleden in 1855) Hij was ook onderwij-
zer aan de Lutterschool. Een dubbelfunctie die toen nog mogelijk was!
Toen Hannes Welhuis in 1954 overleed ging zijn vrouw Annie verder met de exploitatie 
van het cafépension waarin ook vele grenscommiezen onderdak vonden. 
In 1966 werd het café overgenomen door Bets Koop (afkomstig uit de Fleerderhoek en 
oom van Appie Koop) en trok Annie zich terug uit het bedrijf.
In 1976 namen Appie en Annie Koop het café-restaurant over en werd de naam veran-
derd in: Eetcafé 'de Hellehond' en tussen 1976 en 1999 werden door hen diverse uitbrei-
dingen en veranderingen aangebracht. Zó ontstond de bistro 't Delleke en werd het ter-
ras vergroot om de groeiende stroom toeristen en dagjesmensen te kunnen opvangen, 
maar in de volksmond bleef echter de naam café Appie Koop bestaan.
Mede in verband met gezondheidsredenen stoppen Appie en Annie Koop in het voorjaar 

KRONIEK  DE LUTTE

van 1999 na 23 jaar met de exploitatie van het café en verhuisden zij naar het Luttermo-
lenveld waarna de exploitatie wordt overgenomen door Jos en Reini Levink die de naam 
veranderen in Bistro La Bonne Viande, hetgeen betekent : het goede vlees! Na een jaar 
moesten zij echter al stoppen i.v.m. gezondheidsredenen en probeert Peter de Graaf in 
het voorjaar van 2000 zijn geluk met dit bedrijf, maar ook dit werd geen succes . 

In maart 2004 wordt La Bonne Viande failliet verklaard en wordt het bedrijf opgekocht 
door Toon Tibben uit Oldenzaal die de exploitatie in handen geeft van Maurits Huisken.
Deze kleinzoon van Johan Huisken, oprichter van café De Poppe (zie Luutke nr.4 van dit 
jaar) begint na een verbouwing met een nieuwe naam en wel : 'Plexat'.
In juni 2006 werd Maurits ook eigenaar van het gehele bedrijf waarmee hij nog grote 
plannen heeft. Regelmatig werden de afgelopen jaren de terrassen aangepast en wan-
neer de plannen voor een groot dakterras worden gerealiseerd zal het aanzien van 
dit voormalige 'pension' nog meer veranderen. De naam Plexat ('plaats genoeg') geeft 
tevens aan dat hier plaats is voor iedereen ongeacht afkomst of geaardheid en dat blijkt 
ondermeer uit het feit dat hier al meer dan tien jaar 'roze zaterdag' wordt gevierd! Al-
leen al uit dat feit moge blijken dat ons dorp toch weer een unieke plaats heeft in de 
regio! En dat alles onder het wakende oog van de Hellehond.
Daarover een volgende keer!
Tonnie
 
Opbrengst collecte Reumafonds
De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds in De Lutte en Beuningen
was dit jaar €1685,26. Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze col-
lecte hartelijk bedanken.    Lies ter Linde en Ineke Haarman.

Fietsen bij oude BSO gebouw 't Kloosterhöfke
Per 15 maart ben ik in De Lutte komen wonen met zoon en hond. Ik laat de hond gere-
geld uit achter de oude BSO gebouw in het bosje. Nu staan voor het oude BSO gebouw al 
sinds dat ik hier woon 2 fietsen. Is niemand die kwijt? Als ze gestolen zijn ergens van-
daan, dan is het misschien een goed plan om ze aan de politie te overhandigen? Ik wil 
het hier melden in de hoop dat de fietsen weer hun eigenaren terug vinden.
Met vriendelijke groet, Wilma Schmidt, Dorpstraat 16a

Kaart van De Lutte rond 1900

Cafe pension 'Welhuis' in 1965 (links) en het huidige 'Plexat' met de Hellehond (rechts).
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De derde gedecoreerde is Paul Wiefferink. In De Lutte is er niemand die hem niet kent-
van zijn inzet voor de samenleving van De Lutte. Van 1986 – 1989 was hij presentator 
van de Gala-avonden en van 1992 tot 2012 was hij lid van de galacommissie. Paul is al 
vanaf 1980 een zeer actief lid van de voetbalvereniging SV De Lutte. Hij zet zich volledig 
belangeloos en met heel veel passie in voor de sportvereniging. Ook heeft hij een aantal 
bestuursfuncties vervuld, zo begon hij in 1980 al bij deze club als mederedacteur van het 
clubblad van de vereniging. Ook was hij voorzitter van de jubileumcommissies 50 en 60 
jaar SV De Lutte. Tevens voorzitter van het jeugdbestuur en jeugdleider. En vanaf 2010 
tot heden is Paul voorzitter van de commissie bloemenactie. Paul heeft in de jaren 1987 
- 1988 deel uitgemaakt van de organisatie Hellehondsdagen in De Lutte in de functie van 
penningmeester. Naast zijn financiële beslommeringen heeft hij gezorgd dat verenigin-
gen tot deelname werden geclusterd. 
Burgemeester Sijbom van de gemeente Losser speldde de decorandi de versierselen 
behorende bij Lid in de Orde van Oranje Nassau op. Dit onder toeziend oog van alle 
familieleden en vele vertegenwoordigers van diverse besturen.

Kampioen Lutheria dames 4
Op zaterdag 23 april is Lutheria dames 4 overtuigend kampioen geworden in de 4e 
klasse. In het begin was het wennen voor de dames met een hele nieuwe formatie, maar 
toch zijn ze, op één wedstrijd na, ongeslagen kampioen geworden! Deze knappe presta-
tie is mede te danken aan de coaches/trainsters Jorieke Bodde en Kim ter Brake.
Voordat dames 4 hun laatste wedstrijd begonnen, waren ze officieel al kampioen. Des-
ondanks was de euforie groot toen ze ook hun laatste wedstrijd wonnen met 4-0.

Kampioen Lutheria niveau 4-1
Ook de meisjes van niveau 4-1 van Lutheria zijn op zaterdag 23 april kampioen gewor-
den. Onder toeziend oog van vele familieleden en beide trainsters, Anne Jansink en 
Wies Haarman, straalden ze van geluk in het veld. De dames zijn door vele overtuigende 
overwinningen dit seizoen als eerste in de poule geëindigd. Het team bestaat uit Joleyn 
Smithuis, Lisanne Nijhuis, Daphne Hadderingh, Feline Bosch en Ise Olde Riekerink.

Het heeft Zijne Majesteit behaagt. . . .
Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagt om drie Luttenaren te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. In totaal werden in de gemeente Losser 
acht mensen gedecoreerd.

Voor haar vele werk is Marietje Brookhuis gedecoreerd. Zij is al ruim 40 jaar vrijwilligster 
en gastvrouw van De Zonnebloem en heeft ruim 20 jaar in het bestuur gezeten waaron-
der als voorzitter van 1973 – 1992. Op alle terreinen van de VVV is Marietje inzetbaar. 
Marietje zet wandel- en fietsroutes uit en organiseert jaarlijks mede de paaswandeling, 
kerstwandeling en landleven fietstocht. Vanaf de periode dat er vrijwilligers in de kerk 
werden aangesteld heeft Marietje Brookhuis zich aangesloten bij de liturgie- en avond-
wakegroep. Teksten voor de lezingen tijdens een avondwake worden uitgezocht en 
persoonlijke zaken worden samen met familieleden besproken. Marietje is ook actief lid 
met bestuursfunctie bij ZijActief geweest, voormalig KPO, een organisatie voor platte-
landsvrouwen; in 2014 al een halve eeuw lid. Ook regelde zij bijeenkomsten o.a. met als 
thema opvoeden van kinderen. Vanaf 2010 is Marietje vrijwilligster bij het Singraven. Dit 
landgoed wordt in stand gehouden dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. De 
vrijwilligers geven rondleidingen in huis, verzorgen het park, het arboretum, de bloemen 
en doen het tuinonderhoud.

Ook Bennie Welhuis (Tijman) mocht het lintje ontvangen voor zijn vele verdiensten. Ben-
nie is sinds de oprichting van Ons Genoegen in 1997 actief bij de toneelvereniging. Sinds 
1978 is Bennie bestuurslid van het Oranjecomité. Het Oranjecomité is in 1985 overge-
gaan in Stichting Volksfeesten waar hij vanaf dat moment ook in het bestuur kwam. Toen 
in 2000 de opvolger hiervan, de Stichting gemeenschapswerk De Hellehond, werd op-
gericht verhuisde Bennie gewoon mee. Vanuit die bestuursfunctie werd Bennie voorzit-
ter van de werkgroep ‘De Paoskearls’, welke functie hij nog steeds bekleed. Mede door 
zijn bijdrage zorgen de Paoskearls voor onder andere de organisatie van het paasvuur. 
Bennie was in 1995 de initiatiefnemer tot het oprichten van een gedenksteen in het Lut-
terzand voor de 4 Engelse vliegeniers die aldaar in de 2e wereldoorlog zijn omgekomen. 
Bennie Welhuis is sinds 1992 lid van het parochieel kerkkoor. In 2002 kwam hij in het 
bestuur, waarnaar hij in 2005 als voorzitter werd gekozen. Hij was jarenlang bestuurslid 
van de K.P.J (Katholieke Plattelands Jongeren).
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Wist u dat:
• U zich voor info en elke activiteit kunt aanmelden bij 
mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen naar: 0541-552009.
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor verga-
deringen/bijeenkomsten etc.
• Er elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 spreekuur is van de wijkagent. 
• U op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorps-
belangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte.
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www. dorpshoes.nl en een Facebook pagina.                                                              

Workshop  vegetarisch koken
Op 1 juni a.s. zal Grietje Cazemier in het dorpshoes Erve Boerrigter een workshop vege-
tarisch koken verzorgen. Gezonde voeding kan bijdrage tot een gezonder leven. Vaker 
vegetarisch eten past dan ook in een gezond leef- en eet patroon.
In het samengestelde 3 gangenmenu nemen groenten en bonen een belangrijke rol in. 
Bonen bevatten immers veel vezels en door de kruiden zelf te mengen voorkom je dat je 
teveel zout binnen krijgt. Het drie-gangen menu ziet er als volgt uit. We starten om de 
eerste honger te stillen met een kleine proeverij van smoothies en happas. Als hoofdge-
recht maken we een goed gevulde chili-bonenschotel. Het nagerecht bestaat uit zelfge-
maakt sorbetijs van mango en sinaasappel met  specerijen. 
De workshop start op woensdag1 juni a.s. om 18.00 uur in Erve Boerrigter. Kosten:  €25 
p.p. incl. een consumptie. Er is maximaal plaats voor 8 deelnemers.
Voor opgave en info kunt u mailen naar: g.cazemier@outlook.com

Lezing in Erve Boerrigter
Thema: het nut van de bijen in ons leven, zowel als geneesmiddel als in de voedselindus-
trie, 25 mei a.s. Tijdens deze lezing, die wordt verzorgd door Henk Slotman (imker) staat 
het belang van de bijen en andere bestuivende insecten centraal. Belangrijk voor onze 
voedselvoorziening en het instand houden van de kringloop in de natuur. Aan de Univer-
siteit Leuven wordt onderzoek gedaan naar de invloed van bijengif op o.a. MS patienten. 
Naast honing en en stuifmeel verzamelen bijen propolis. Een anti-bacterieel middel, 
wat gebruikt wordt als geneesmiddel. In een twee uur durende lezing wordt door Henk 
Slotman ingegaan op bovenstaande onderwerpen.
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.
Kosten: €2,50 p.p. incl. een kopje koffie/thee.
Vrije inloop, maar u kunt zich ook aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl

Financieel-Formulieren spreekuur
Vanaf 18 februari is het financieel-formulieren (FF) spreekuur gestart in het dorpshoes. 
Het Sociaal Team De Lutte/Beuningen heeft in samenwerking met Humanitas thuisadmi-
nistratie dit spreekuur opgezet. Opgeleide vrijwilligers staan voor u klaar om u te helpen 
met het invullen van lastige, moeilijk leesbare formulieren etc. Mocht u vragen hebben 
met betrekking tot financiën bent u ook hiervoor van harte welkom. Het spreekuur is 
elke donderdag van 15.00 – 17.00 uur in het dorpshoes.

Zangkoor Erve Boerrigter, wie zingt er mee!
Enkele maanden geleden is het zangkoor in het dorpshoes gestart. Elke dinsdag van 
13.30 – 14.30 komt het zangkoor bij elkaar. Onder begeleiding van Dorothea van Lin-
schooten worden zelf uitgekozen muziekstukken gezongen. Het koor wordt begeleidt op 
piano. Altijd al bij een zangkoor gewild? Dan is dit een fijn koor om bij aan te sluiten. De 
kosten bedragen 3.50 euro p.p. welke per keer betaald kan worden. Na afloop wordt er 
een kop koffie of thee gedronken. Voor meer infomatie en/of een keer meezingen kunt u 
contact opnemen met Conny Blockhuis e-mail: conny.blockhuis@home.nl of de dirigen-
te: Dorthea van Linschooten e-mail: dorotheaewa@online.nl

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ 
Sociaal team De Lutte/ Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand 
een kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig 
tempo staan voorop. We starten woensdag 25 mei a.s. 's ochtends om 9.30 uur met 
een kopje koffie/thee voor eigen rekening in het dorpshoes. Om 10 uur vertrekken we 
voor een wandeling van ong. 5 km. De wandeling wordt door een vrijwilliger begeleidt. 
Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding.
De les begint gemakkelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna 
volgen de krachtoefeningen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van de 
oefeningen. De oefeningen worden ondersteunt door muziek. Einde van de les bestaat 
uit stretch oefeningen met daarna de ontspanning. De les wordt verzorgd door Petra 
Slickers die een opleiding tot heilpraktiker voltooid heeft. Drukpuntmassage behoort 
eventueel tot de mogelijkheden. Tijdstip: vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur. Kosten: 
€85 voor 10 lessen (10 lessen en 2 inhaalmogelijkheden). Voor informatie en opgave 
kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de of bel naar: mobielnummer 06-38210955.
Extra mogelijkheid tot deelname op maandag van 17.45 – 18.45 uur.

Ashtanga-Yoga
Deze zeer dynamische Yoga-richting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene 
oefening de andere zonder pauze opvolgt. Bij deze vorm wordt veel op de ademhaling 
gelet, die je als meditatie in de les begeleidt. De les begint met zonnegroeten om dan 
(altijd in dezelfde volgorde) over te gaan in  staande posities. Deze asana’s zorgen voor 
kracht in de benen en bereiden ons voor op de zittende oefeningen, die aan de flexibi-
liteit in ons lichaam werken. We eindigen met omkeer-houdingen en ontspanning. De 
les duurt 1,5 uur en is voor iedereen toegankelijk. In de lessen besteed ik veel aandacht 
aan de uitvoering van de houdingen. Tijdstippen: maandag 19.00 – 20.30 uur. Nieuw: 
dinsdag van 17.30 – 18.30 uur en vrijdag van 10.15 -11.15 uur. Kosten: 100 euro voor 
12 lessen (10 betalen , 2 inhaallessen mogelijk). Docente: Petra Slickers is in het bezit 
van afgeronde Yoga opleiding. Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met 
bovenstaand email-adres of telefoonnummer.   
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Sociaal Team De Lutte/Beuningen:
Aanpassing spreekuur tijd op woensdag
Start: 2 maart 2016
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen be-
antwoorden. U kunt bij het sociaal team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen 
& woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administra-
tie & financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Spreekuur in De 
Lutte: Maandag van 9.00 – 11.00 uur en woensdag van 10.00 – 12.00 uur.
U kunt ons bereiken via email: s.t.deluttebeuningen@cjglosser.nl

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter
Kinderyoga en Yogales voor jongeren op dinsdagmiddag.
In februari 2016 is de cursus KinderYoga van start gegaan onder begeleiding van Petra 
Slickers. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Tijdens 
de lessen wordt er speciale aandacht geschonken aan concentratie, meer bewustzijn 
van eigen lichaam, spieropbouw en ontspanning. De lessen worden gegeven op dinsdag 
van 14.30 – 15.15 in het dorpshoes. De kosten bedragen 40 euro voor 12 lessen. Voor 
verdere info en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de, bellen kan ook: 
06-38210955. Na deze les kan bij voldoende aanmeldingen een Yoga les voor jongeren 
in de leeftijd van 12 – 18 jaar gegeven worden. Aandachtspunten zijn: Houding van het 
lichaam, concentratie en spiertraining. Tijdstip: 15.30 – 16.30 uur. De kosten bedragen 
40 euro voor 12 lessen. Voor info en opgave zie hierboven. 

Vrije inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen het dorps-
hoes. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de leukste creatieve werkstuk-
ken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten 1,50 euro per keer/kind. Incl. een glas ranja.

Kiek Es!
Het duurzame picknicksetje waarvan de locatie in het vorige Luutke moest worden 
geraden, staat aan de Lossersestraat (dicht bij het spoor). Het juiste antwoord werd dit 
keer als eerste gegeven door Conny Blockhuis. Conny, proficiat! Naar verluidt heeft onze 
unieke, digitale wisselbeker inmiddels een promi-
nente plek aan de IJsvogelstraat gekregen. 
Voor deze nieuwe aflevering van ‘Kiek Es’ maakte 
onze hoffotograaf Tessa Olde Riekerink een foto 
van een bijzondere steen. Denkt u te weten waar 
Tessa dit plaatje heeft gemaakt, kom dan gauw 
naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.face-
book.com/kiekesintluutke. In de reacties onder 
het betreffende bericht kunt u de locatie doorge-
ven. Veel succes, de redactie.

Ik-zeg-het-oe!

Plechelmus en de Hellehond.

In Oldenzaal is zo’n 4 jaar geleden het plein rond de St.Plechelmus basiliek opnieuw 
ingericht en daarbij is een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de ondergrond. Hierbij 
zijn zo’n 2750 skeletten daterend van de 9de tot de 19de eeuw opgegraven en op DNA 
onderzocht. Daarna zijn de beenderen herbegraven en het wordt nog een hele puzzel 
om de eigen botten bij elkaar te vinden tijdens de wederopstanding. 
Tevens heeft men in Oldenzaal aan de inwoners een oproep gedaan om DNA af te staan 
en zo te achterhalen of er familiebanden bestaan. Velen zijn hierin bereidwillig geweest, 
nieuwsgierig als ze waren naar hun voorvaderen. Groot was echter de ontgoocheling 
toen ze enige tijd geleden hoorden dat ze een aanslag in de brievenbus zouden krijgen 
betreffende achterstallige grafrechten.

Ook heeft men getracht te achterhalen hoe een aantal evenwijdige inkervingen in de 
zandstenen muur naast de ingang van de basiliek zijn ontstaan. Hierover gaan diverse 
speculaties; ze zouden zijn gevormd doordat de soldaten van Napoleon hier hun bajonet-
ten scherpten of dat gelovigen hier zandsteen uitschraapten om dit als geneeskrachtig 
poeder tegen besmettelijke ziektes te gebruiken. 
Een andere versie is dat de Hellehond hier zijn nagels scherpte en het zou best kunnen 
dat enkele van de gevonden overledenen door zijn toedoen onder dit plein zijn komen te 
liggen.

Nu is het tempo waarop in Oldenzaal de kerken sluiten dusdanig, dat de kans groot is dat 
grote drommen Oldenzalers zich binnenkort naar De Lutte zullen begeven om daar hun 
geloof te belijden. Hierbij wil ik echter wel de waarschuwing laten uitgaan dat we moe-
ten oppassen dat ze niet massaal geneeskrachtig baksteen poeder uit ons kerkgebouw 
gaan schrapen en zo onze basiliek naar de Filistijnen helpen. Ik zou de Luttenaren dan 
ook willen oproepen om massaal vanaf het super terras van de ijssalon, waar plek zat is 
e.e.a. in de gaten te houden onder het genot van een kopje thee.

P.S. Na klachten over sluikreclame van Elisa en Jos heb ik geadviseerd samen op eigen 
kosten een pizza bij Dennis te eten.

Theo
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Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte

Verfraaien dorpsentrees
Het is u ongetwijfeld opgevallen; de welkom 
stenen aan de Plechelmusstraat, Dorpstraat 
en Kroepsweg zijn voorzien van kleine zwerfkeitjes, bloemen en een uit Cortenstaal 
gelaserde Hellehond. We hebben enkele studenten van het AOC uit Almelo gevraagd, 
in het kader van hun opleiding, een ontwerp te maken en de uitvoering te verzorgen. 
Wij denken dat dit goed gelukt is. Nu willen we nog bij een invalsweg naar De Lutte, bij 
de Lossersestraat hoek Ambachtstraat, een welkom steen plaatsen en deze op dezelfde 
wijze aankleden. Hiervoor hebben we nog een grote zwerfkei nodig. We doen een op-
roep aan alle inwoners van De Lutte op zoek te gaan naar zo’n zwerfkei. Het is pas af als 
alle invalswegen een welkom steen hebben.

Resultaat eerste krokussen
Afgelopen weken hebben onze gesponsorde krokussen zich voor het eerste jaar laten 
zien. Maar ze moeten nog even wennen aan de grond en ze hebben mest nodig. Deze 
bemesting is mogelijk dankzij een donatie van de gemeente Losser. 

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt in 
het dorpshoes tussen 18.30 uur en 19.00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 

LEDEN ZIJ-ACTIEF
Het reisje is op donderdag 19 mei. De leden die zich hebben opgegeven en geen vervoer 
hebben, worden om 8.00 uur op het kerkplein verwacht. Vervolgens rijden wij om-
streeks 8.10 uur weg naar Rossum waar de bus om 8.30 uur vertrekt. Wanneer u geen 
vervoer heeft, kunt u dit aangeven bij het bestuur. Als het goed is heeft u € 30 aanbe-
taald en kunt u het restant à € 25 in de bus voldoen.

De fietstocht is op dinsdag 21 juni. We vertrekken om 13.30 uur bij Erve Boerrigter.
De kosten bedragen € 12,50 en opgeven kan tot 14 juni.

In de maanden juli en augustus gaan wij elke dinsdagavond fietsen.
We vertrekken om 18.30 uur vanaf het kerkplein.
Opgave is niet nodig. Er is altijd een bestuurslid aanwezig.

Mocht u niet meegaan met de bovenstaande activiteiten dan wensen we u een fijne 
vakantie, en hopen u weer terug te zien op de eerste ledenavond op 13 september.
Het bestuur Zij-Actief 

SamenLoop voor Hoop?
De 24 uurs wandelestafette in de gemeente Losser op 25 en 26 juni in het Gerardus Ma-
jella park in Overdinkel. SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor iedereen 
die -direct of indirect- met kanker te maken heeft gekregen. Gedurende een 24 uur du-
rende wandelestafette staan we samen stil bij kanker en vieren we het leven. Tijdens de 
loop zijn er verschillende ceremonies, muziekoptredens en acties van deelnemers die op 
een bijzondere wijze geld inzamelen voor kankeronderzoek. De openheid en eensgezind-
heid maken van SamenLoop voor Hoop een evenement dat niemand ongemoeid laat.
Een van de meest bijzondere onderdelen is de kaarsenceremonie. We komen samen 
om onze dierbaren te steunen of te herdenken. De deelnemers kunnen op een speciale 
kaarsenzak een persoonlijke boodschap of wens schrijven. De kaarsenzakken kunt u 
vanaf nu gratis ophalen bij Erve Boerrigter. Voor 10 juni a.s. brengt u uw persoonlijke 
boodschap, tekening of wens op de kaarsenzak  terug naar Erve Boerrigter. Bij inlevering 
betaald u € 5. Hiervoor wordt door de organisatie een kaars gekocht en zal ook uw licht 
schijnen tijdens de SamenLoop voor Hoop. Voor meer informatie kunt u mailen naar los-
ser@samenloopvoorhoop.nl of terecht op www.samenloopvoorhoop.nl

KBO De Lutte
Vrijdag 27 mei is er voor de liefhebbers midgetgolf. We gaan hiervoor naar Florilympha, 
vertrek vanaf het kerkplein om 14.00 uur. Wij vragen u om de kosten hiervan (€2,50) en 
uw eigen consumpties zelf af te rekenen. Belangrijk: als u erbij wilt zijn, wilt u zich dan 
vóór 20 mei opgeven bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805.
De Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter, Stichting de Hellehond en het bestuur van KBO 
De Lutte werken dit jaar samen bij de organisatie van de bustocht voor Ouderen. Deze 
tocht vindt plaats op woensdag 22 juni en gaat naar Giethoorn, waar we genieten van 
een 1 uur durende boottocht door de waterrijke omgeving en een uitstekend verzorgd 
3-gangendiner. Onderweg krijgt u nog twee kopjes koffie met gebak en een koffietafel 
met kroket. U ziet ook nog de 'Nachtwacht' en krijgt hierbij uitleg. Verdere bijzonderhe-
den hierover en hoe u zich hiervoor kunt opgeven leest u in het volgende nummer van ‘t 
Luutke. Vertrek om 9 uur bij erve Boerrigter en terug in De Lutte om 20.45 uur. Om met 
deze busreis mee te gaan hoeft u geen lid te zijn van de KBO!

Tijdens onze Jaarvergadering was Henk Nijhuis aftredend bestuurslid en niet herkies-
baar. Het bestuur heeft Bernadette Alberink bereid gevonden 
om in zijn plaats toe te treden als nieuw lid van het bestuur. De 
voorzitter, Aly Schoordijk, geeft aan dat ze het jammer vindt 
dat Henk uit het bestuur vertrekt. Hij was 4 jaar lid, rustig 
met een innemende stem, trad daarbij niet op de voorgrond, 
maar door zijn grote vaardigheid op financieel gebied en het 
schrijven van brieven heeft hij een heel belangrijke rol bij ons 
gespeeld. Ook voor de toekomst is hij bereid om ons te helpen 
als dit nodig is. Als dank ontvangt hij een prachtige mand met 
bloemen voor in de tuin; we hopen hem nog vaak terug te zien.
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Zondag	8	mei		 :	 Moederdag	
09.00	uur	 	 Eucharistieviering	
	 	 m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger	 :	 pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 :	 mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 :	 Mirthe	en	Bart	Rolink	
	
Dinsdag	10	mei	 :	 19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	11	mei	 :	 19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	14	mei		 :	 Gezamenlijke	Lumen	Christi	viering	
18.00	uur	 	 in	Beuningen	
	
Zondag	15	mei		 :	 Hoogfeest	van	Pinksteren	
09.00	uur	 	 Eucharistieviering	
	 	 m.m.v.	het	dames-	en	herenkoor	
Voorganger	 :	 pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 :	 mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 :	 Coen	en	Joep	Volker	
Collecte	 :		2e	collecte	voor	ondersteuning	vrijwilligers	
	
Dinsdag	17	mei	 :	 19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	18	mei	 :		19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	22	mei		 :	 1e	Heilige	communie	
11.00	uur	 	 Eucharistieviering	m.m.v.	de	communicanten	
Voorganger	 :	 pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 :	 mevr.	G.	Maseland	
Misdienaars	 :	 Twan	Bekke	en	Lars	Grote	Beverborg	
Collecte	 :		2e	collecte	voor	het	jongerenpastoraat	
	
Dinsdag	24	mei	 :	 19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	25	mei	 :		19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	
LUTTE	

Intenties	
Zondag	8	mei:	Robert	Tijhuis,	Hermien	Segerink,	Ouders	Hampsink-Bosch,	
Ouders	Zwijnenberg-Kamphuis,	Annie	Scholten-oude	Voshaar,	Ouders	olde	
Nordkamp-Welhuis,	ouders	Notkamp-Nijhuis,	ouders	Schopman-Aveskamp,	
Annette	Olde	Hendrikman-Wigger,	Hennie	oude	Egberink,	Jan	Volker,	Ouders	
Schiphorst-Grashof,	Ouders	Kristen-Beld,	Frans	Brookhuis,	Ouders	Kortman-
Spekhorst	en	Marian,	Annie	Westerik-Welhuis,	Antonius	Grote	Punt,	Fien	Bosch-
Wekking,	Lenie	Tijhuis-Rosink,	Marietje	Bonnes-Kortink,	Marie	Bulter-groote	
Beverborg,	Siny	Kempers-HogeBavel,	Johan	Oude	Egbrink	(past.	Geerdinkstraat),	
Dini	Heebing-Lentfert,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Miny	Volker-ter	Linde,	Henk	
van	Leijenhorst,	Alwie	Grunder,	Ellie	Koertshuis-Heetkamp.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Haarman-Kortman,	Ouders	Benneker-Schasfoort,	Theo	
Heebing,	Marietje	Haarman-Bartelink,	Echtpaar	Scholtefleer-Elderink,	Ouders	
Zanderink-Möllenkotte	(Aust).	
	
Zondag	15	mei:	Truus	Egberink-Grashof,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	
Hennie	oude	Egberink,	Jan	Heijdens,	Hendrik	Zanderink,	Johan	Grashof,	Ouders	
Westerik-Kleijhuis,	Herman	Koertshuis,	Gerhard	Morsink,	Ouders	Nolten-
Harbert,	Ouders	Westerik-Welhuis,	Bernard	Zwijnenberg,	Fien	Bosch-Wekking,	
Marietje	Bonnes-Kortink,	Benny	Luyerink,	Miny	Volker-ter	Linde,	Henk	van	
Leijenhorst,	Alwie	Grunder.	
	
Jaargedachtenis:	ouders	Dwars	te	Mölder,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,		
Frans	Jeunink.	
	
Zondag	22	mei:	Ine	Nijhuis-Wigger,	Annie	Scholten-oude	Voshaar,	Ouders	olde	
Nordkamp-Welhuis,	opa	Bennie	Schasfoort,	Dora	en	Gerhard	Molthof-Eertman,	
Hennie	oude	Egberink,	Fien	Bosch-Wekking,	Siny	Kempers-HogeBavel,	opa	Jan	
Paus	en	Daan	Paus,	Alwie	Grunder.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Koekoek-Egberink,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Ouders	
Lentfert-Nijhuis,	Ouders	Hooge	Venterink-Notkamp.	
	
	
Overleden:	
Henk	van	Leijenhorst	Appelvinkstraat	37.	Op	de	leeftijd	van	69	jaar.	
Miny	Volker-ter	Linde,	Lossersestraat	61.	Op	de	leeftijd	van	79	jaar.	
Alwie	Grunder,	Pastoor	Geerdinkstraat	16.	Op	de	leeftijd	van	74	jaar.	



16 17

4	mei	Dodenherdenking	
4	mei	Dodenherdenking	met		het	thema	‘Vrijheid	geef	je	door’.	
In	het	kader	van	dit	thema	herdenken	wij	ook	dit	jaar	samen	met	een	
afvaardiging	van	Gemeente	Losser	de	gevallenen	van	de	Tweede	Wereldoorlog	
op	4	mei.	U	wordt	uitgenodigd	om	19.15	uur	in	de	Plechelmuskerk	voor	deze	
herdenkingsbijeenkomst.	De	kaarsen	van	de	7-armige	kandelaar	worden	
aangestoken	door	zeven	verenigingen	uit	De	Lutte.	Gepaste	zang	en	muziek	
wordt	ten	gehore	gebracht	door	het	dames	en	herenkoor	van	de	Plechelmuskerk	
o.b.v.	Raymond	Breukers.	Zij	zingen	liederen	over	dromen	en	vrede.	De	teksten	
worden	uitgesproken	door	afvaardiging	van	diverse	Lutter	verenigingen.	
De	kransen	worden	gedragen	door	de	gedecoreerden	van	een	Koninklijke	
Onderscheiding	die	zij	dit	jaar	hebben	ontvangen.	Tegen	20.00	uur	begeven	we	
ons	o.b.v.	de	slagwerkgroep	van	de	Plechelmusharmonie	naar	de	oorlogsgraven	
op	ons	kerkhof.	Hier	wordt	de	Last	Post	gespeeld	door	trompettisten	en	worden	
de	graven	gewijd	door	Pastor	Ros.Na	de	2	minuten	stilte	bent	u	uitgenodigd	door	
de	werkgroep	4	mei	en	pastor	Ros	om	mee	te	gaan	naar	het	Lutterzand	om	ook	
daar	de	monumenten	te	zegenen	en	de	gevallenen	te	herdenken.		

Werkgroep	4	mei	De	Lutte	
	
Schelpjesviering	
Afgelopen	jaar	zijn	er	17	kinderen	binnen	onze	parochie	De	Lutte	gedoopt.	
Op	zondag	29	mei	om	10.30	uur	vindt	er	een	schelpjesviering	plaats.	Tijdens	
deze	viering	zullen	de	kinderen	hun	schelpje	ontvangen.	De	kinderen	die	
gedoopt	zijn	in	2015	(januari	t/m	december	2015)	zullen	hiervoor	een	
uitnodiging	ontvangen.		
Via	deze	weg	willen	we	ook	andere	belangstellenden	van	harte	uitnodigen.		 	

Doopwerkgroep	De	Lutte.	
	
Openluchtviering	Pinksteren	14	mei.	
Op	pinksterzaterdag	14	mei	is	er	een	gezamenlijke	pinksterviering	in	de	mooie	
boomgaard	van	de	kerk	Maria	Altijddurende	Bijstand	te	Beuningen.	De	viering	
begint	om	18.00	uur	waarbij	het	gehele	pastoresteam	voor	zal	gaan.	De	zang	
wordt	verzorgd	door	het	themakoor	en	dames-	herenkoor	van	Beuningen.	In	
deze	viering	willen	wij	de	onderlinge	verbondenheid	met	de	
geloofsgemeenschappen	binnen	onze	parochie	vieren.	Wij	nodigen	u	allen	van	
harte	uit	voor	deze	viering.	Na	afloop	is	er	gelegenheid	elkaar	te	ontmoeten	bij	
een	kopje	koffie	of	thee,	voor	de	kinderen	zal	er	frisdrank	zijn.	In	de	overige	
geloofsgemeenschappen	zijn	er	die	avond	geen	vieringen.	Bij	slecht	weer	vindt	
de	viering	plaats	in	de	kerk.	
	
Bericht	alleenstaanden	
Beste	mensen,	wij	houden	onze	volgende	bijeenkomst	op	woensdag	18	mei.		
U	bent	dan	weer	van	harte	welkom	om	14.00	uur	in	het	parochiecentrum.	
We	hopen	jullie	allen	weer	te	ontmoeten	op	18	mei!	

Vriendelijke	groet,	Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
	
	

Kinderkerk,	nu	ook	in	De	Lutte	
Kinderkerk,	wat	is	het?	Een	kerk	speciaal	voor	kinderen!	Een	kerk	waarin	
YouTube,	powerpoint	slices	op	een	beamer,	muziek	maar	ook	verhalen	uit	de	
bijbel	en	theater	samen	komen!	Een	kerk	waar	je	geen	uur	hoeft	stil	te	zitten.	
Kan	dat?	JA,	het	kan.	Sterker	nog	in	Oldenzaal	draait	al	jaren	zeer	succesvol	de	
kinderkerk.	De	kinderkerk	geeft	ouders	de	mogelijkheid	om	hun	kind	op	een	
eigentijdse	en	hippe	manier	kennis	te	laten	maken	met	de	boodschap	van	Jezus.		
Vanaf	7	mei	wordt	de	kinderkerk	georganiseerd	in	De	Lutte.	Er	wordt	dit	jaar	met	
de	kinderkerk	bijeenkomsten	begonnen	speciaal	voor	kinderen	van	4	tot	10-12	
jaar.	In	elke	bijeenkomst	staat	er	een	nieuw	Bijbelverhaal	centraal	en	worden	er	
liedjes	gezongen.	Daarnaast	zijn	er	enkele	vaste	onderdelen	zoals:		
-	 de	boodschappenmand	(iedereen	mag	houdbaar	eten	meenemen	en	als	een	

collecte	verzamelen	we	dat	dan	voor	de	voedselbank),		
-	 kaarsen	aansteken	waarbij	kinderen	hun	wens	mogen	uitspreken,		
-	 uitgebeeld	thema	verhaal	met	behulp	van	YouTube,	Powerpoint	en	waar	de	

kinderen	actief	mee	kunnen	doen	
-	 en	na	afloop	een	gezellig	samenzijn	met	ranja,	koffie	of	thee.	
Deze	bijeenkomsten	zijn	kleinschalig	van	opzet	en	worden	daarom	in	de	kapel	
gehouden.			
	
Kindervieringen,	Jaarprogramma	2016,	St	Plechelmuskerk	De	Lutte	
Het	volledige	programma,	inclusief	de	kinderkerkvieringen,	voor	de	kinderen	
binnen	de	St.	Plechelmuskerk	ziet	er	als	volgt	uit:		
7	 mei:	 Kinderkerk;	 17.30-18.00	uur.	
22	 mei:	 Eerste	Communie;	 11.00-12.00	uur.	
4		 juni:	 Kinderkerk;		 17.30-18.00	uur	
19	 juni:	 Terugkom	viering;	 		9.00-10.00	uur.	
2	 juli:	 Kinderkerk;	 17.30-18.00	uur	
24	 sept:	 Oogst-dank	viering;	 tijd	nnb.	
29	 okt:	 Kinderkerk;	 17.30-18.00	uur.	
26	 nov:	 Kinderkerk;	 17.30-18.00	uur.	
24	 dec:	 Kerstviering;	 tijd	nnb	
	
Eucharistieviering	met	Ziekenzalving	woensdag	1	juni	
Er	is	om	15.00	uur	een	speciale	Eucharistieviering	met	Ziekenzalving	in	onze	
parochiekerk	met	medewerking	van	Pastor	Munsterhuis	en	het	dames	en	
herenkoor.	U	kunt	zich	hiervoor	opgeven	bij	ons	parochiesecretariaat.	Tel.	
551203.	Het	secretariaat	is	bereikbaar	op	maandag,	woensdag	en	vrijdag	van	
9.00	tot	10.30	uur	en	op	woensdagavond	van	19.30	tot	20.30	uur.	
Mocht	u	begeleiding	of	vervoer	nodig	hebben	dan	kunt	u	dit	ook	doorgeven	aan	
het	parochiesecretariaat.	Na	afloop	van	deze	viering	is	er	koffie	in	de	
parochiezaal.	De	vaste	woensdagavondviering	komt	hierdoor	te	vervallen.	
Iedereen	is	woensdagsmiddags	van	harte	welkom.	
Geloofsgemeenschap	St.	Plechelmus	De	Lutte.			

Werkgroep	Diaconie.	
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Mei	in	het	Huis	van	Spiritualiteit	
Woensdag	18	mei:	Engelen.	Engelen	zijn	boodschappers	van	God.	Ze	zijn	om	ons	
heen	en	hoeven	alleen	oog	voor	hen	te	krijgen.	Raymond	Niemeijer	vertelt	over	
deze	werkers	tussen	hemel	en	aarde	en	mediteert	met	ons.		
Soort	activiteit:	uitleg	en	meditatie.	Wanneer:	18	mei,	20.00	uur.	
Kosten:	€	5,00	(inclusief	koffie	/	thee)	
Zaterdag	21	mei:	je	eigen	Engel	schilderen	of	beeldhouwen.	We	hebben	allen	
een	eigen	beeld	bij	engelen.	Onder	leiding	van	de	kunstenaars	Kim	Grote	Punt,	
Olga	ter	Haar	en	Betsie	Eppink	gaan	we	onze	eigen	Engel	schilderen	of	
beeldhouwen.	Soort	activiteit:	schilderen	of	beeldhouwen.	Wanneer:	21	mei,	
9.00-17.00	uur.	Kosten:	€	25,00	(inclusief	materiaal	en	broodmaaltijd).	
Opgave	(verplicht):	per	e-mail:	secretariaat@lumenchristi.nl	of	tel:	0541-353551.	
	
Opbrengst	kledinginzameling	voorjaar	2016	
Bij	de	voorjaarsinzameling	van	2	april	jl.	werd	er	1000	kg	kleding	ingezameld.	Wij	
danken	u	hartelijk	voor	uw	bijdrage.	Sam’s	Kledingactie	voor	Mensen	in	Nood	
levert	al	49	jaar	een	bijdrage	aan	het	werk	van	Cordaid	Mensen	in	Nood.		
Dankzij	kledingdonaties	aan	Sam’s	Kledingactie	kan	Cordaid	Mensen	in	Nood	dit	
jaar	kwetsbare	dorpen	in	Bangladesh	beschermen	tegen	overstromingen.	Er	
worden	degelijke	dijken	aangelegd	en	er	wordt	een	preventieproject	opgezet	dat	
de	bevolking	waarschuwt	bij	dreigende	overstromingen.	Dit	is	van	levensbelang.	
Kijk	voor	meer	informatie	over	Sam’s	Kledingactie	en	de	gesteunde	projecten	op		
www.samskledingactie.nl.	Nogmaals	hartelijk	dank		en	we	hopen	voor	de	
volgende	inzamelingsactie	weer	op	u	te	kunnen	rekenen.		

Werkgroep	Caritas.	
	

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

Openingstijden;		 Woensdagmorgen	van	 		9.00	–	10.30	uur	
																															 	 Woensdagavond	van	 19.30	–	20.30	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van	 		9.00	-		10.30	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	

Praktische	hulp	nodig?	Bel	Kerkwerk:	06	–	12925413																																																																																																																																																													
(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


