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Jaarkalender 2014
10 Aug Jaarlijkse familiefietstocht C.V. De Tuffelkeerlkes
19 Aug Spreekuur wijkagent Bennie Peters in Dorpshoes Erve Boerrigter
20 Aug  Rondleiding Arboretum
23 Aug Open Air Keet'n Zwart
24 Aug Openlucht concert De Lutter Muzikanten
1 Sep KBO: 14:00 fietstocht Start op het kerkplein
10 Sep Uitwisseling Losser/Emsbüren in De Lutte
12 Sep KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshofke
13 Sep Night @ the Woodside Sint Plechelmus Harmonie
16 Sep Zijactief: Openingsavond 19:00 uur
18 Sep KBO wandeltocht in de schemering. start 18:30
21 Sep Landleven fietstocht
2 Okt Zijactief: Regioledendag
12 Okt Twentse Cultuurtoch van Plechelmus Harmonie
13 Okt KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in de Vereeniging
21 Okt Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
23 Okt KBO: 18:30 Wandeltocht in schemering 
22 Nov H. Vormsel om 19:00
7 Dec  30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
21 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 Dec Kerstwandeling VVV
 

Dr. Brandenburg 
Wegens vakantie praktijk gesloten van 18 Augustus t/m 5 September. Voor waarnemingen tijdens 
kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiek via telefoonnummer               0541-523005 
Voor spoedeisende hulp op werkdagen na 17:00 en in het weekend kunt u bellen met de huisart-
senpost in Oldenzaal via telefoon nummer                                                                           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      (rechtstreeks) 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 11 loopt van 13 Augustus t/m 3 September kopie 
inleveren voor woensdag 6 Augustus voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Nieuws vanuit Dorpsbelangen.  

Vooral voor de mensen die in het buitengebied wonen is het belangrijk dat nooddiensten 
hen snel kunnen vinden. Vanuit het dorp kregen we enkele keren vragen over de paaltjes 
met huisnummers.
Jaren geleden heeft Zij-actief samen met de gemeente ervoor gezorgd dat ieder adres in 
het buitengebied zo’n bordje aan de kant van de weg kreeg.  Dorpsbelangen heeft geïn-
formeerd bij de gemeente maar kreeg als reactie dat nu elke inwoner zelf verantwoor-
delijk is voor het aanschaffen van een paaltje met huisnummer. Deze zijn in De Lutte te 
koop bij Morsink (Dorpstraat 41).  Zij kunnen verschillende soorten paaltjes en huisnum-
mers voor u bestellen. 

Fietsenrek aan de Dorpstraat:  Vooral bij slecht weer nemen veel jeugdigen ’s morgens 
vroeg de buurtbus naar Oldenzaal. Zij die met de fiets vanuit het buitengebied of vanuit 
De Luttermolen naar de bushalte fietsen is nu een fietsenrek geplaatst aan de Dorpstraat 
(hoek Haverkort).

KBO De Lutte

Woensdagmiddag 16 juli was er voor de leden een gezellige middag bij erve Dalhoes. Het 
was prachtig weer dus ideaal voor een spelletje Jeu de Boules. Het werd een sportieve 
strijd en de winnaars werden beloond met een medaille, een doos eieren en een enthou-
siast applaus van de overige deelnemers. Natuurlijk was er ook alle gelegenheid voor een 
genoeglijk onderonsje onder het genot van een hapje en een drankje.
Het bestuur wenst u nog een prettig vervolg van de vakantie toe en hopelijk tot ziens op 
1 september tijdens de fietstocht waarover u in het volgende Luutke meer kunt lezen.

Bloedafname / prikpost

Prikpost SHO De Lutte is op 24 juli gesloten wegens vakantie
De Prikpost is gevestigd in dorpshoes Erve Boerrigter in de Lutte.
Vanaf donderdag 31 juli zijn wij weer van 8.15 - 9.15 uur geopend.
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Save the date: Night @ the Woodside 

In de drukke waan van alledag komt ineens een gevoel opzetten: een avond buiten zit-
ten, een lekker drankje, gezelligheid, muziek en natuur. Misschien herkent u dit gevoel 
nog van uw aanwezigheid bij de  'Avond aan de Dinkel' van vorig jaar. Op zaterdag 13 
september wordt deze weerspiegeling wederom werkelijkheid. In het openlucht theater 
aan de rand van het Kerkenbos heeft u dan natuur, de aanwezigheid van 60 muzikanten, 
verschillende muziekstijlen, spectaculaire acts en alles voor de inwendige mens binnen 
handbereik. Nieuwsgierig geworden en wilt u dit niet missen? Zet dan een groot kruis in 
de agenda op zaterdag 13 september en beleef! 

Yoga cursus op woensdag avond in het Dorpshoes

Op woensdagavond wordt er is het dorpshoes vanaf september een nieuwe cursus 
Hatha Yoga aangeboden. In deze cursus staan losmaakoefeningen (asana's), ademoefe-
ningen (pranayama) meditatie en ontspanningsoefening centraal. De Yoga kan door jong 
en oud beoefend worden. Bovendien heeft de cursus een gestructureerde opbouw. De 
les duurt 75 minuten. De lessen start op 10 september en zal in een blok van 12 lessen 
tot december worden aangeboden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Michele Schepel - ten Seldam
( Gedipl. Hartha Yoga-docent)
Tel: na 18.30  0031-618198618
mailen kan naar: mhtenseldam@gmail.com
www.yogadinkelland.nl

En de winnaar is !!!!!

Op 29 juni is er op de fair in De Lutte
een prijsvraag geweest van Thuiszorg
Maartje
De waardebon van € 20,- te besteden
 bij Bakkerij Wantia gaat naar: 

Mevr F. Reimer wonende Pastoor Geerdinkstraat De Lutte.

De inhoud van de vaas was 625 knikkers.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs.
Namens Thuiszorg Maartje.

Gevonden voorwerpen
Op zondag 29 juni 2014 tijdens de Hellehondsdagen is in de feesttent gevonden een 
horloge merk Regal.
Contact graag opnemen met:
Jan van Mook 
tel 06-23239303 of email jan@dorpshoes.nl 

Dit is niet het horloge maar ter illustratie
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Duivelshof

De oude marke De Lutte was in het verleden verdeeld in een 4-tal “heurnes” (hoeken) en 
wel de  Hengelheurne, de Elfterheurne,  de Molterheurne en de Roderheurne.
Iedere heurne  kende ook een zgn. hoofdhof en dat was in de Hengelheurne  “erve 
Duivelshof” ofschoon de heurne zelf vernoemd was naar het iets noordelijk gelegen erve 
Hengelman.
Over de naam Duivelshof  is in het verleden veel gefantaseerd, zoals het verhaal dat hier 
een duivelse landheer woonde die wanneer  de boeren de pacht niet konden betalen hij 
ze gevangen nam en opsloot in onderaardse gangen. Anderen vertelden dat hier Ger-
maanse goden werden aanbeden die door de eerste christenpredikers duivels werden 
genoemd.
De naam “Duivelshof” komen we voor het eerst tegen in 1385 want in het zgn. leenre-
gister van de Bisschop van Utrecht  staat vermeld dat het erve Duivelshof werd beleend 
aan Johan Snoye, die zichzelf Jan ten Duvelshof noemde. Erve Snoyink komt overigens al 
voor in een oude oorkonde van 1285. In 1455 verkochten Arend Ribbink en zijn echtge-
note Ebele Snoye  hun vrije erve Duivelshof alsmede het Luttikhuis en een katerstede 
aan het Augustijnerklooster Frenswegen ten noorden van Nordhorn, maar het bleef 
steeds bewoond door het geslacht Duivelshof.
In de Middeleeuwen werd rond de Duivelshof een stelsel van wallen en grachten aange-
legd mede als verdediging tegen roversbenden, wilde dieren en ander gespuis.  
Tot de Franse tijd bleef het in bezit van dit klooster en toen dit klooster werd opgeheven 
werden de goederen ervan toebedeeld aan de Graaf van Bentheim. De bezittingen in 
Nederland  werden echter toegewezen aan de Nederlandse Staat en die verkocht het 
erve Duivelshof in 1829 aan Jan Duivelshof. Zijn zoon Hendrik was in 1892 genoodzaakt 
de erve te verkopen aan de Oldenzaalse familie Essink en in 1924 kocht de familie ter 
Kuile het 40 ha grote landgoed met de boerderij en een “koepel”. De koepel werd ver-
bouwd tot villa en later tot een landhuis waarin tot 1994  mevr. ter Kuile heeft gewoond.  

KRONIEK  DE LUTTE

Het landhuis met naaste omgeving werd toen op een veiling verkocht maar de boerderij 
en het landgoed was al in 1990 verkocht aan de Nederlandse Vereniging van Natuur-
monumenten, die daarna begonnen zijn met o.a. herstel van de grachten en wallen 
rondom de boerderij Duivelshof. Wanneer men vanaf de parkeerplaats halverwege de 
Lossersestraat tussen De Lutte en Losser de uitgezette wandeling door dit gebied volgt 
kan men deze grachten en wallen nog goed herkennen.   Inmiddels is het landgoed  Dui-
velshof uitgebreid tot 120 hectare en het bestaat uit een afwisseling van gemengd bos, 
loofhout, naaldhout, cultuurland, hooiland en heidevelden en door een speciale natuur-
ontwikkeling zijn weer bijzondere planten en dieren aanwezig. Veel wandelplezier dus 
door dit prachtige wandelgebied …..zo dicht bij huis ! 
Tonnie Bekke

Rommelmarkt Lutheria weer groot succes!

Op Tweede Pinksterdag werd door volleybal vereniging Lutheria uit De Lutte de jaarlijkse 
rommelmarkt gehouden.
Dank zij de goede organisatie, het mooie weer, de vele bezoekers, de hulp van de vele 
leden,  en niet leden,  bedrijven, etc. kunnen wij terugkijken een mooie succesvolle dag. 
De opbrengst die onze eigen club ten goede komt heeft het succes van vorig jaar bena-
derd.
Wij willen dan ook iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen hartelijk 
danken voor hun inzet.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en trots zijn dat we zo samen zorgen 
voor meer financiële ruimte voor onze vereniging!
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Zondag 27 juli:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames-  
   en herenkoor 
Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice : mevrouw M. Oude Ophuis 
Misdienaars : Roman Olde Nordkamp en 
  Pien Brookhuis 
 
Woensdag  30 juli : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag3 augustus: 
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice : mevrouw E. Pross 
Misdienaars : Mirthe en Bart Rolink 
 
Dinsdag 5 augustus :  19.00 uur Rozenkrans 
 
Woensdag6 aug. : 19.00 uur Communieviering 
 
Zondag 10 augustus :  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice : mevrouw M. Brookhuis   
Misdienaars : Joyce Rolink en Sem Kole 
 
Woensdag 13 aug. : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Misintenties 
Zondag27 juli: 
Ouders Geertshuis-Perrevoort, Ouders Dierselhuis-Bosch, Echtpaar Welhuis-
Westerik,Pastoor Hendrikus Molthof, Hanna Gieslink-Grashof, ouders Nijhuis-
Aveskamp, Joke en Jos, Lies Olde Hanter-Lansink, Hennie Poorthuis,  
Toos Nijhuis-Sweerts. 
 
Jaargedachtenis: 
Gerrit Koehorst, Echtpaar Lenfert-Seiger, GezinaDierselhuis-Bosch, Ouders 
Tellman-Oude Alink, Gerrit Koertshuis, Leny TijhuisRosink. 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 3 augustus: 
Bernard Sanderink, Gerhardus A. Tijhuis, HermienSegerink, Ouders Wonniger-
Rolink, Hendrik Benneker, FemieWigger-Schurink, Herman Koertshuis, Ouders 
Koekoek-Egberink en Jan, Marietje Haarman-Bartelink , Hanna Gieslink-Grashof, 
Gerhard Beernink (Merelstraat), Martin Volker, Hennie Poorthuis,  
Toos Nijhuis-Sweerts. 
 
Jaargedachtenis:  
Jan Heijdens, Ouders groote Beverborg-Snippert, Annemarie van de Berg-
Krakers, Hendrik Zanderink, Johan Grote Punt, SienyKienhuis-ter Brake. 
 
Zondag 10 augustus: 
Ouders Rolink-Reijmer, MinyWigger-Haarman, Ouders Volker-Westerik, Jan 
Volker,Hendrik Jozef Grunder, Martin Volker, Ouders Westerik-Welhuis, Hanna 
Gieslink-Grashof, Toos Nijhuis-Sweerts. 
 
Jaargedachtenis: 
Overleden fam. Olde Rikkert-Zandhuis, Annie Hampsink-Olde Riekerink. 
 
 
 
Overleden: 
Hennie Poorthuis, Bentheimerstraat 75. Op de leeftijd van 81 jaar. 
Toos Nijhuis-Sweerts, Pastoor Geerdinkstraat 6/18. Op de leeftijd van 92 jaar 
 
 
 
Pastorpraat 
Tijd voor jezelf, tijd voor elkaar, tijd voor God…… 
Beste mensen, 
Velen van ons hebben en houden vakantie in de maanden juni, juli of augustus. 
Heerlijk ! Niet naar school, niet naar je werk, geen vergaderingen, afspraken enz.  
Je hebt dan tijd voor jezelf, tijd voor elkaar en tijd voor God…… Echt ons best 
doen om van de vakantietijd een goede en fijne tijd te maken. En dat komt ook 
tot uitdrukking in het volgende verhaaltje. 
Iemand ging in zijn droom een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een 
engel staan. Zenuwachtig vroeg hij : “Wat verkoopt U, mijnheer ? “ “Alles wat U 
maar wilt”, zei de engel vriendelijk. “Ik wil dan graag”, zei de man,  “vrede in ons 
gezin, veel vakantieplezier, nieuwe vrienden…..”.   De engel viel hem in de rede 
en zei : “Pardon , U begrijpt mij verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten, enkel 
maar zaad…….. “. 
Namens het pastoresteam wens ik u allen een goede vakantietijd! 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
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Oost Twentse Bedevaart naar Kevelaer 
Dit jaar is de Oost Twentse Bedevaart op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus.  
De intentie voor de bedevaart 2014 zal zijn: 
"   EEN HUIS VOL VREUGDE KIJKT UIT OVER STAD EN WERELD " 
Deze intentie is gekozen vanwege 150 jarig jubileum van de basiliek in Kevelaer. 
Naast de busprocessie kan men ook georganiseerd met de fiets naar Kevelaer 
trekken.  
De fietsprocessie vertrekt donderdag 28 augustus om 8.00 uur.De vieringen 
worden verzorgd door vicaris Cornelissen, pastoor Munsterhuis en pastoor 
Zeinstra.Tevens zullen  ook zij de reis naar Kevelaer begeleiden.De reis en 
processie kosten bedragen €25,- voor volwassenen en €15,-  
voor jongeren tot 17 jaar. 
Deelnemers op de fiets en zij die op eigen gelegenheid gaan dragen €5,- bij. 
Voor inlichtingen en evt. aanmelding kunt u contact opnemen met de 
broedermeester van onze parochie: Ria Vloothuis: E-mail: 
riavloothuis@hotmail.com/tel: 0049-5924-1893. 
Opgave graag voor 20 augustus.  
 
Agendapunten: 5 oktober15.00 uur Kevelaerlof Denekamp 
                          1 november  ééndaagsebedevaart Kevelaer 
 
Monument Onvervulde Kinderwens 
Na twaalf jaar overleggen en zoeken naar een geschikte locatie, is zaterdag 21 
juni j.l. het landelijk monument voor de onvervulde kinderwens onthuld in Park 
Berg en Bos te Apeldoorn. Vanaf het begin werd ik door twee echtparen 
gevraagd mee te denken en te werken aan een plek en een monument, dat hun 
verdriet en gemis omtrent hun onvervulde kinderwens tot uitdrukking bracht. 
Velen hebben een jarenlang traject in de medische wereld van 
vruchtbaarheidsproblemen achter de rug. Velen hebben een vroegtijdige 
afbreking van hun zwangerschap gekend of een vroeg gestorven kindje. Ik 
ontdekte gaandeweg het grote verdriet, maar vooral ook het grote gemis dat 
deze echtparen meedragen, omdat ook zij graag ouder waren geworden van een 
kind. Veelal ontmoette men in hun directe omgeving weinig begrip voor hun 
pijn. Met dit monument willen hen recht doen in dit gemis en hen een plek van 
troost en ontmoeting geven. Zaterdag 21 juni was het zover. Na een indruk-
wekkende en verstillende viering in de Jachtlaankerk te Apeldoorn, wandelden 
wij naar park berg en Bos, waar een groep echtparen van Freija, de vereniging 
voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen zich bij ons aansloot voor de 
onthulling. Op een mooie plek aan het begin van het park staat op een rustiek 
plekje dit monument, een prachtige robuuste steen met daarop gemonteerd een 
glasplaat met drie, in goud uitgevoerde, vlinders. Leven waar je ooit naar hebt 
verlangd, dat je zomaar, als een vlinder ontglipt. Mocht u samen of met uw 
kinderen of kleinkinderen  in de buurt zijn, neem gerust een kijkje. Neem na de 
ingang het eerste geasfalteerde pad aan uw linkerkant en dan vrijwel meteen 
links verscholen in de schaduw van een struik zult u het vinden.  

Ga er even bij zitten op het mooie bankje, denk aan al die mensen om u heen die 
ook graag kinderen hadden gewild, maar die ze helaas niet mochten ontvangen. 
Dat deze plek ertoe bij mag dragen tot meer begrip in onze samenleving voor de 
pijn en het levenslange verdriet van een onvervulde kinderwens! 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Leo Fijen opent Huis van Spiritualiteit 
Op vrijdagavond 5 september komt Leo Fijen, bekend van RKK Kruispunt, naar 
Ootmarsum, om in de kloosterkapel aan de Oostwal in Ootmarsum het nieuwe 
Huis van Spiritualiteit van Lumen Christi te openen. Na de feestelijke opening om 
20.00 uur, houdt hij een lezing in de kapel onder het thema: “Op zoek naar de 
schat in jezelf”. Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen iedereen uit die 
hierbij aanwezig wil zijn. Het weekend van 5, 6 en 7 september staat geheel in 
het teken van de start van het Huis van spiritualiteit, het nieuwe, spirituele 
programma dat de parochie Lumen Christi aanbiedt aan belangstellenden binnen 
en buiten de parochie. Op zaterdagmiddag  6 september is het de beurt aan de 
kinderen van 4 tot 94 met een poppentheater. Poppenspeler Peter Vermaat  
vertelt dan om 14.00 uur het verhaal: “Het geheim van de kleermaker”, een 
boeiend spektakel voor iedereen die van theater houdt. Op zondagmiddag 7 
september van 14.00 tot 17.00 uur worden themakoren en overige belang-
stellende koren uitgenodigd voor het instuderen van Taizé-liederen en de 
middag wordt afgesloten met een korte viering. Kortom een feestelijke start van 
ons Huis voor Spiritualiteit, een activiteiten programma voor elk wat wils, voor 
jong en oud. Ieder is welkom die zijn religieuze wortels, zijn spiritualiteit, zijn 
innerlijke bron en drijfveer met anderen wil delen, communiceren en vieren.                         
Binnenkort verschijnt het jaarprogramma dat binnen de parochie huis aan huis 
wordt bezorgd. Houd uw brievenbus in de gaten, want waarschijnlijk zit er ook 
voor u een leuke activiteit of bijeenkomst bij. Na het openingsweekend starten 
we met de eerste activiteit, het schilderen van je eigen icoon. Eerst houdt pastor 
Paul Brenninkmeijer op 9 september een lezing over de betekenis van iconen en 
daarna gaan we zelf aan de slag. We houden u op de hoogte van het bruisende 
programma in het Huis van Spiritualiteit. In verband met de organisatie van het 
openingsweekend, vragen wij u om u vooraf op te geven bij het secretariaat van 
Lumen Christi. secretariaat@lumenchristi.nl of bel 0541-353551.  
Tijdens het openingsweekend is de entree gratis! 

Namens de Denktank Huis van Spiritualiteit, pastor Jan Kerkhof Jonkman  
 
Twaalfde Willibrordprocessie in Utrecht: zondag 14 september 
De Willibrordprocessie op zondag 14 september is een belangrijk moment voor 
ons Aartsbisdom Utrecht. Wij groeperen ons dan rond St. Willibrord, de 
grondlegger van het geloof in onze streken. Ons geloof in Jezus Christus is ons 
verkondigd en voorgeleefd door onze voorouders en met name door de persoon 
van Willibrord. Huis en haard heeft hij verlaten in Engeland om hier in ons land 
aan de slag te gaan. Moed en durf zijn daarvoor nodig. Deze woorden heeft ook 
onze paus Franciscus uitgesproken op het St. Pietersplein bij één van zijn 
zondagse toespraken.  
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Moed en durf zijn nodig bij alle gelovigen om net als Willibrord je geloof te laten 
zien en vóór te leven aan mensen van goede wil. Gelovig op weg zijn in je leven, 
betekent je steeds meer hechten aan Jezus Christus, je leven afstemmen op Hem 
en luisteren naar Gods stem in je persoonlijk leven. Daarom gaan wij de straat 
op. Niet om te protesteren, maar om te demonsteren in de positieve zin van het 
woord: te laten zien dat het Woord van God in ons leeft en ook in het jaar 2014 
de moeite waarde is om te horen, te overwegen en in daden om te zetten.  
Het zal goed zijn als uit alle hoeken van ons Aartsbisdom Utrecht mensen zich 
aansluiten om deze middag het feest te vieren van Gods Woord in ons. 
Verbonden met Christus, met elkaar en met de opvolger van St. Willibrord willen 
wij onder Gods zegen ons leven leggen in Gods hand. Wij hopen dat de 
Willibrordprocessie voor u zowel een geloofgetuigenis als een stukje blijheid om 
het geloof mag betekenen dat onze moed en durf sterkt. Welkom! 
Programma 14 september 
15.45 uur  Wij verzamelen ons rond het beeld van Willibrord op het 

Janskerkhof. 
15.50 uur  Opstellen op het Janskerkhof. 
16. 00 uur  Begin van de processie. 
Aansluitend rond 16.45 uur pontificale vesperviering in onze St. Catharina-
kathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Na afloop bent u welkom voor koffie en een 
glas om met ons de dag af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 
(de voormalige pastorie achter de kathedraal). 
Van harte welkom! 

Namens de Salvatorparochie 
G.M.J van der Vegt, pastoor 

 
 
 
 
 
 

Pastor Praat 
 

SecretariaatLocatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-551203  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 vrijdag9.00 – 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) 

 
 

Mededeling Mike's Haarmode

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!
Wij zijn gesloten i v m vakantie 5 t/m 9 augustus

Maartje is onderdeel van

In heel 
Twente kan 
Maartje u helpen

De Lutte
Dorpshoes Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
   0541 - 55 26 38

Maartje Thuiszorg en
uitleen hulpmiddelen
Maandag t/m vrijdag
Van 10.00 tot 12.00 uur

Dagbesteding
Dinsdag en vrijdag
Van 10.00 tot 16.00 uur

www.maartje.nl
info@maartje.nl

De wijkzuster is
terug in 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


