
Agenda
10 aug Fietstocht Toer de Boer
12 aug Oudpapier
12 aug Begeleide fietstocht   
 Overinkel
19 aug Begeleide fietstocht De Lutte
23 aug Deadline Luutke nr. 12
26 aug  Begleide fietstocht 
 Beuningen

@TONNYMORSINK

Rust is teruggekeerd in
#DeLutte na oranje invasie 
supporters bezoek training 
#oranjeleeuwinnen. Alleen de 
NOS is nog steeds ter plekke!!

Twitter

KRONIEK DE LUTTE:
ERVE MONNIKHOF

INSPIRERENDE BEHEERDER 
GEZOCHT!

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af  0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) 
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 
12.00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid 
om een warme maaltijd van drie gangen mee te 
eten voor €7. Opgave via het dorpshoes
 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
De Lutte (rechtstr)

De Zonnebloem, De Lutte 06-51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

In verband met het vertrek van Jan van 
Mook (per 1 september a.s.)  is het be-
stuur van Erve Boerrigter op zoek naar een 
nieuwe beheerder en coördinator van de 
vrijwilligers in ons dorpshoes. 

Voor deze uitdagende functie op een 
bruisende locatie zoeken we iemand die 
in staat is het huiskamergevoel van Erve 
Boerrigter op een enthousiaste wijze uit te 
dragen. Dorpshoes Erve Boerrigter is een 
gebouw waar veel gebeurt en waar veel or-
ganisaties zijn ondergebracht. De aard van 
de werkzaamheden maakt dat we op zoek 
zijn naar een duizendpoot met gemeen-
schapszin. Iemand die in staat is zelfstandig 
een groep prima vrijwilligers aan te sturen 
én te verbinden, flexibel inzetbaar is (ook in 
de avonduren of incidenteel het weekend), 

draagvlak heeft binnen de gemeenschap 
van De Lutte en het vermogen heeft om 
snel te schakelen. 
In principe gaat het om een (betaalde) func-
tie van circa 20 uur per week, die ook door 
een echtpaar ingevuld kan worden. Onze 
nieuwe beheerder stuurt niet alleen het 
team van gastvrouwen- en heren aan, maar 
is ook in staat om zelf bij te springen als de 
situatie daar om vraagt. Aanpakken dus als 
dat nodig is. Hij of zij fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers van het 
dorpshoes en de externe relaties van Erve 
Boerrigter. 

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? 
Bel dan met voorzitter Stephan Scheper 
(tel. 06-20018944) of stuur een mail naar 
bestuur@dorpshoes.nl

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 12 loopt van 29 augustus tot 18 september 2017 
kopij inleveren woensdag 23 augustus voor 20.00 uur via e-mail.

 Augustus

10  Fietstocht Toer de Boer
12 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
12 Begeleide fietstocht Overdinkel
19 Begeleide fietstocht VVV De Lutte
23 Deadline Luutke nr. 12
26 Begeleide fietstocht Beuningen

 September

 5 1 daagse bedevaart Kevelaer
 9 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
11 KBO Klootschieten in Beuningen
12 Openingsavond ZijActief
13 Deadline Luutke nr. 13
30 Night@ concert Plechelmus Harmonie

 Oktober

 4  Deadline Luutke nr. 14
14 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
25 Deadline Luutke nr. 15
27 KBO Kleintje Oostenrijk in Rossum

 November

11 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
15 Deadline Luutke nr. 15

 December

 9 Viering 50-jarig KBO De Lutte
13 KBO Adventsviering

JAARKALENDER 2017 DORPSHOES ZOEKT INSPIRERENDE BEHEERDER

Op de eerste dinsdag van september 
vind de jaarlijkse bedevaart  naar Kevelaer 
plaats.

Dit jaar is dit op dinsdag 5 september.                                                                                                                                       
In Kevelaer is een eucharistieviering, kruis-
weg en plechtig lof. Ook is er voldoende 
tijd om te bidden en rond te kijken.                 

De kosten zijn afhankelijk van hoeveel 

deelname er is. We proberen met 2 bussen 
te gaan.

Opgave voor 25 augustus bij het parochie 
secretariaat of bij Kitty Dijkstra tel: 296742                                                                                                                                          
of Ans van Langen tel: 06 20477333.
We rekenen graag op uw deelname aan 
deze bedevaart.

1 DAAGSE BEDEVAART KEVELAER
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Erve Monnikhof was/werd de hoofdhof 
van het klooster Werden in deze buurt en 
hier moesten de andere boerenerven hun 
pachtgoederen brengen welke nodig waren 
voor de instandhouding van het klooster en 
de monniken. Die pacht bestond als regel 
uit een aandeel in natura van de oogst zoals 
een deel van de rogge of de haver, honing, 
schapen, varkens , runderen, kaas, boter, 
enz.

De bewoner van de hoofdhof Monnikhof  
moest zelf een tijdlang zorgen voor de 
levering van 20 snoeken en twee zilveren 
schalen. Met paard en wagen werden de 
ingezamelde goederen naar Deventer 
gebracht en van daar gingen de goederen 
per schip naar het klooster in Werden aan 
de Ruhr. Tot het einde der 18e eeuw liet 
de abdij Werden  nog haar (pacht)rechten 
gelden op het Monnikhof in De Lutte.

Tijdens het lange bestaan van dit oude 
erve Monnikhof waren er (uiteraard) diverse 
eigenaren, zoals de familie van Keppel van 
1398 tot 1487, de fam. Westerholt vanaf 1487 
, de fam. Van Rede van 1726 tot 1768. Rond 
1827 werd erve Monnikhof eigendom van 
de fam. Westerik waarvan de nazaten nu 
nog dit historische erf bewonen.

In de loop der eeuwen is het aanzien van 
dit oude erf  uiteraard ook regelmatig 
veranderd.
Tot 1924 was het nog een zgn. los hoes waar 
mensen en dieren onder één dak leefden 
en waarvan het gebintwerk ongetwijfeld 
vele malen van plaats is veranderd maar wél 
in dezelfde omgeving.
Ook recentelijk is het aanzien weer veran-
derd, maar wat echter wel is gebleven .... 
is de plek waarvan  de vele wandelaars en 
fietsers die via het Lutterkerkpad op weg 
zijn naar Oldenzaal of van Oldenzaal naar 
De Lutte moeten weten dat ze hier écht zijn  
…... op “oale groond” !!  
Veel wandel- en fietsplezier !
Tonnie Bekke

Vorige keer vertelde ik dat in vroegere tijden 
het bestuur van de marke De Lutte bestond uit 
de bezitters van de boerenerven die stemrecht 
hadden afhankelijk van de grootte van hun erf 
en dat ik de komende tijd iets meer zou schrij-
ven over deze oude erven. Maar welke zijn die 
oudste erven?

Pas in de tijd van Karel de Grote is voor het 
eerst iets geschreven over deze oudste erven!
Nadat Karel de Grote na een lange strijd de 
Saksen had overwonnen en deze zich wilden 
bekeren tot het Christendom besloot hij het 
Saksenland te verdelen in acht bisdommen, 
waaronder het bisdom Munster en tot het stichten van kloosters voor de opleiding van 
missionarissen.

Omdat deze kloosters inkomsten nodig 
hadden schonk Karel de Grote vele boe-
renerven aan deze kloosters en zó werd  het 
Benedictijner klooster in Werden aan de 
Ruhr eigenaar van een groot aantal boe-
renerven in Twente. In het zgn Heberegister 
(een lijst van alle bezittingen) van dit 
klooster van 889 worden voor het eerst een 
aantal oude erven in de omgeving van De 
Lutte genoemd, zoals Elviteri (later Elfterhof 
/ Elfterheurne), Multeri (het latere Molthof), 
Crucilo (later het Kruisselt), Binkhorst, enz.

Rond het jaar 1000 werden de bezittin-
gen van het klooster Werden herverdeeld. 
De abt kreeg het grootste deel en Elviteri 
(Elfterhof) met de daarbij behorende 
erven in Twente werd aan de monniken 
toebedeeld. Daardoor ontstond de naam 
Monnikhof ... zó lezen we in de recente 
herdruk van het  Dree Marken boek.

KRONIEK  DE LUTTE

ERVE MONNIKHOF

Vanaf heden is het mogelijk om via 
www.parochielumenchristi.nl/vormsel 
uw zoon of dochter aan te melden voor 
het H. Vormsel, dat zal plaats vinden op 18 
november as. om 19.00 uur. 

Aanmelden kan als uw kind het komende 
schooljaar in groep 8 zit en/of wanneer 
uw kind in Oldenzaal of elders naar school 
gaat maar wel de leeftijd van 11-12 jaar 

heeft en u woonachtig in De Lutte bent. 

Graag willen we u verzoeken om de 
aanmelding te bevestigen door een mail 
te sturen naar p.rolink@planet.nl, zodat we 
u de uitnodiging voor de informatieavond 
over het H. Vormsel kunnen sturen.

Werkgroep Vormselvoorbereiding 
De Lutte

WERKGROEP VORMSELVOORBEREIDING DE LUTTE 
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Dinsdag 5 september starten de trainingen voor het 
nieuwe seizoen volgens onderstaand schema in Sporthal 
De Luttermolen.

Heb je zin om een keer mee te trainen, dan ben je natuur-
lijk van harte welkom.

  Dinsdag  Donderdag
Peutergym 13:30 - 14:30 
D + F jeugd 17:00 - 18:00 
C + B2 jeugd 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00
B1 + DS1  19:00 - 20:30  19:00 - 20:30
Recreanten 20:30 - 21:30 

Wil je meer informatie, kijk dan op onze site www.svdelutte.nl/new.

Bestuur SV De Lutte Handbal

TRAININGEN SV DE LUTTE HANDBAL

Aanstaande zondag 27 augustus 2017 is het 
weer zover, en organiseert carnavalsver-
eniging De Tuffelkeerlkes uit De Lutte haar 
jaarlijkse familiefietstocht.

Op deze dag, 27 augustus, kan er tussen 
10.00 uur en 14.00 uur gestart worden met 
de mooie familiefietstocht. Op het terras 
van onze carnavalsresidentie, café/cafetaria 
Jossie kan een fietsroute worden verkregen 
voor een bedrag van € 2,- per persoon. 
Kinderen tot 16 jaar fietsen gratis mee. Er is 
een fietstocht van circa 32 kilometer uitge-
zet. Waarheen de route dit jaar voert, blijft 
een verrassing voor de deelnemers.

Halverwege de route is er natuurlijk een 
gezellige (rust)post waar je met de grote 
familie kunt zitten onder het genot van een 
hapje/drankje tegen een kleine vergoeding. 
Dit jaar is er wederom een leuke locatie 
gevonden voor het inrichten van de pauze-
post. De Twentse gezelligheid in een mooie 
omgeving is gegarandeerd! 

Iedereen die van fietsen, buitenlucht en veel 
gezelligheid houdt, nodigen we van harte 
uit om deel te nemen aan onze fietstocht 
en de bouwvak op een mooie manier af te 
sluiten. 

FIETS MEE MET DE GROTE FAMILIE VAN DE TUFFELKEERLKES!!

Ik ben Klea, een meisje, een zwarte labrador-
retriever en 6 maanden oud. Je hebt me mis-
schien al eens zien rijden in een fietskar met 
een draadgazen kooitje. Ik ben nog 8 maan-
den in mijn puppypleeggezin in De Lutte. 
Daarna krijg ik een opleiding als blindenge-
leidehond. Mijn pleegouders voeden mij op, 
verzorgen mij en leren mij van alles.
Maar ..... ik moet en wil ook veel bewegen en 
vooral spelen. En er zijn zo weinig speelkame-
raadjes en veilige speelplekken.
Maar ik heb wel een veldje. Bijna elke mor-
gen ben ik zo tussen 8:15 en 8:30 uur op het 
grasveld dat omsloten wordt door Pelmolen, 
Waterradmolen en Korenmolen. Mooi in het 
midden van De Lutte. Kom jij ook eens kijken? 
Kunnen we fijn spelen.

Groetjes van Klea.

HALLO HONDEN EN BAASJES

80STE VERJAARDAG
Beste mensen,
Op 1 augustus heb ik mijn 80ste verjaardag mogen vieren.
Door een onfortuinlijke val en de nare nasleep 1 maand geleden hebben we dat in 
‘besloten’ kring moeten vieren. Ik ben letterlijk op mijn verjaardag bedolven onder 
kaarten, bloemen, attenties van zeer velen van u.

Ik ben er stil van geworden in de hoop dat alle goede wensen hun beslag mogen krijgen.
Zeer hartelijk dank En voor u allemaal alle goeds!
Mede namens Dieny,
Henk Jacobs
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Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
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 de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden. U kunt bij 
het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & woonomgeving, man-
telzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & financiën, gezondheid 
& bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u vinden op 
www.sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

Cursus Mandala; kaartspel maken (nieuw) woensdagavond | 19:30 - 21:30 uur
Op rechthoekige kaarten van 14x14cm maken we een kaartspel. We tekenen of schilde-
ren mandala’s met symbolen/afbeeldingen. Het is de bedoeling dat we bij onszelf gaan 
onderzoeken hoe dieper in ons hart over allerlei thema’s denken en voelen. Iedereen maakt 
op deze manier volgens aangereikte thema’s een uniek taro-achtig spel met een “geheel 
eigen” energie. De kaarten kunnen op verschillende manieren gelegd worden. Tijdens de 
cursus gaan we oefenen met het spel. Je hebt een prachtig spel voor de rest van je leven, 
dat je steeds opnieuw kunt raadplegen. 
De cursus wordt verzorgd door Elise Donker. De cursus bestaat uit 14 lessen (1 x 14 dagen). 
Start eerste les op woensdag 20 september as. Voor aanmelding en meer informatie 
over de cursus en de kosten kunt u mailen naar: e-mail: ebdonker@gmail.com of per tel: 
0543-531681

Yoga (start nieuwe groep) dinsdagavond| 19:00 - 20:00 uur
Na de zomervakantie start Annette Holters met een yogales in Erve Boerrigter. Annette 
heeft tijdens de ziekte van Ine Peters haar cursus overgenomen. Bij voldoende aanmelding 
start de yoga op de “oude tijd” dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Oud-cursisten en natuurlijk ook nieuwe kandidaten kunnen zich voor verdere info en kos-
ten melden bij: a.holters@live.nl of bellen naar 053-4305013.

DORPSINFOPUNT

Spreekuur/aanwezigheid

Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg 
13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Bridge “De Lutte” Maandagavond
Op maandagvond speelt bridgeclub De Lutte in Erve Boerrigter. De bridge-avonden 
starten weer op 18 september a.s. De bridgeclub is nog op zoek naar 2 bridgeparen.
Voor meer info en de kosten kunt u mailen naar: benswennenhuis@gmail.com
Heeft u belangstelling om bridge te leren? Laat het weten. Dan kunnen we een cursus 
organiseren. De beginnerscursus duurt drie maanden. Daarna kunt u direct aansluiten bij 
de bridgeclub De Lutte.
Voor verdere vragen en info kunt u mailen naar: mieke@dorpshoes.nl

Computerspreekuur  dinsdagochtend | 11:00 - 12:00 uur
Het computerspreekuur is er om uw computervragen te beantwoorden en u gratis 
en vrijblijvendte adviseren. U kunt o.a. voor de volgende zaken hier terecht: Hulp bij 
het instellen van computers,laptops, tablets en smartphones. Hulp bij het gebruik van 
software en apps zoals e-mail en andere office toepassingen. Vragen over internet, net-
werk en wifi-instellingen. Vragen over de beveiliging van computers en netwerken (o.a. 
anti-virus en firewall).
Onafhankelijk advies over de aanschafvan computerapparatuur. Voor meer informatie 
kunt
u contact opnemen met Benny Punt, benny@bp-web.nl of via de telefoon van het 
dorpshoes op dinsdagochtend op 0541-55 20 09.

• Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 
naar: 0541-552009

• U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Elke maandagochtend om 8:45 uur een bootcamp start vanaf het dorpshoes olv Gijs 

Koppe.
• Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de 

boerderij.
• Dat er informatie folders van het Formulieren Informatie Team (FIT) klaar liggen bij 

het dorpsinfopunt
• De zomervakantie voor de basisschool start op maandag 24 juli a.s. en de school 

start weer op maandag 4 september.                                                    
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KIEK ES

Echt moeilijk was het misschien niet. Voor de 
Kiek Es! in het vorige Luutke hadden we name-
lijk een foto gemaakt van de roldeur voor de 
parkeergarage onder de Elfterborgh. 

Maar dat doet helemaal niets af aan de 
prestatie van Jelle Alberink. Hij wist namelijk 
als eerste het juiste antwoord door te geven. 
De digitale wisselbeker is met onze felicitaties 
verstuurd. Naar we hebben begrepen kan dit 
succes jou op extra kosten hebben gejaagd. 
De oproep om dit succes te vieren met een 
door jou aangekochte alcoholische versnape-
ring doet het ergste vrezen. We hopen niet dat 
dit jou ervan weerhoudt om nog eens mee te dingen naar de wisselbeker.  

De foto voor deze Kiek Es! is zoals gewoonlijk gemaakt door onze huisfotograaf Tessa en 
om die reden ook van de oude, vertrouwde kwaliteit. Denkt u te weten op welke locatie 
Tessa deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: 
www.facebook-com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Veel succes. En het spreekt voor zich dat we  in het volgende Luutke wel 
een winnaar bekend hopen te maken.
De redactie

KIEK ES!

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Maandagochtend. Ik word wakker en hoor 
buiten het vrolijke getetter van goedge-
mutste vogels. Door de gordijnen komt een 
straaltje licht naar binnen dat veel goeds 
belooft. Ik rek me uit en voel me ondanks 
een splinternieuwe baby best uitgerust. 

Nog heel even kruip ik weer onder de 
deken en spinnend als een katje lig ik te 
bedenken van ik vandaag zal gaan doen.
Zo mogen al mijn dagen beginnen! Alles 
kan! De agenda is leeg, nog weken zwan-
gerschapsverlof in het vooruitzicht en de 
zon heeft er zin in! Deze fantastische staat 
van zijn duurt ongeveer dertig seconden. 
Al heel snel vind ik dit ontspannen gevoel 
verdacht, dit is niks voor mij. Was er niet 
iets? Ja, er is iets, ik weet het zeker.

Langzaam bekruipt me een zwaar en 
zeurderig gevoel en tegelijkertijd word 
ik me weer bewust van alles wat er was. 
De zolder ligt vol wasgoed, er staat een 
mailbox vol onbeantwoorde mails op me 
te wachten, ik moet nog een foto maken 
en een column schrijven voor ’t Luutke, 
er moeten facturen verstuurd worden 
voor de Hellehondsdagen, de website van 
Kebebush moet nog bijgewerkt worden, 
ik zou nog fotoalbums gaan maken tijdens 
mijn verlof, het tuinbankje moet nog ge-
schilderd worden en ik wil ook nog op m’n 
werk langs om te trakteren in verband met 
de geboorte van Len. 

En ik moet nog heel lang douchen, want 
dat is goed bij gejaagdheid. Maar druk zijn 
is tegenwoordig niet meer hip. Lummelen 
is het nieuwe haasten. Je wordt dood 

gegooid met mindfulnesscursussen en 
‘leven naar wat je écht belangrijk vindt’ is 
het credo. 

Maar waarom lijkt voor mij altijd alles zo 
belangrijk? Ik voel me een drukke sukkel, 
omdat er zoveel moet van mezelf. In een 
poging te onthaasten klik ik door wat 
websites met heel veel mildheid en vrien-
delijkheid, blauwe luchten, kleermakerszit 
en meditatiekussentjes. Niks voor mij. Dan 
moet ik nóg meer. En al die tijd die ik dan 
kwijt ben met mediteren, die kan ik niet óók 
nog missen.

‘De sleutel is balans’. Ik haat het als een 
cliché een cliché blijkt te zijn. Maar vandaag 
gaan we het wél doen: Balansen. Ik ga ge-
nieten van het mooie weer en de kinderen. 
Die was loopt niet weg, die fotoalbums 
kunnen in de kerstvakantie ook nog wel, 
dat bankje gaan we maar verkopen en de 
column voor ’t Luutke hoeft niet altijd even 
sterk te zijn. Ik mag hier best een keer ge-
woon m’n frustraties van me af lullen…

Tessa

DRUKKE SUKKEL

De EHBO vereniging De Lutte geeft weer een eenheidscursus EHBO.
Na zelfstudie van de theorie volgen 6 praktijkavonden gevolgd door het examen.
De data zijn de dinsdagen 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober en het 
eindexamen op 14 november 2017.
Kijk voor meer informatie en opgave op de site www.ehbodelutte.nl .
Het afgelopen seizoen hebben weer 9 mensen de cursus gevolgd en met succes het
examen afgelegd.

EHBO De Lutte

CURSUS EHBO EN REANIMATIE MET AED IN DE LUTTE.
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Op maandag 11 september gaan we klootschieten in Beuningen. 

We vertrekken om twee uur ’s middags vanaf de parkeerplaats bij 
dorpshoes Erve Boerrigter.

Uw eigen bijdrage hiervoor is €5,00. Als u hieraan mee wilt doen kunt u zich vóór 3 septem-
ber opgeven bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 551805. 

Het bestuur hoopt  die middag weer veel leden te ontmoeten.

KBO DE LUTTE

KINDERACTIVITEITEN IN DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

In de Vitrine
Jens Steghuis uit De Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzameling tentoonstelt in 
de Vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allerlei soorten stenen met de afdruk 
van fossielen. Voor het vinden en zoeken naar deze bijzondere stenen gaat Jens samen 
met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in Duitsland. Zijn mooie verzameling met uitleg is 
te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom langs en neem een kijkje.
Wil jij ook je verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl.

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten be-
dragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

Nieuw: Discomiddag 3e woensdag v/d maand | 15.00 - 16.15 uur
In overleg met Kolmschot kunnen we een discomiddag aanbieden voor kinderen. Op 
deze middag worden er dansjes aangeleerd, stop dance gedanst en wordt er een heuse 
limbo dans uitgevoerd. Natuurlijk is er voor iedereen ranja en een zakje chips. Kosten 
€3.00 per keer. Voor aanmelding neem je contact op met onderstaand telefoonnum-
mer of via de site. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco 
Righard tel: 0541-51 22 94 of 06-516 863 84, of kijk op de site www.kolmschot.nl

Stijldansen voor leerlingen uit groep 7 en 8 Woensdag na de zomervakantie
Na de zomervakantie gaan we bij voldoende aanmeldingen starten met Stijldansen voor 
leerlingen uit groep 7 en 8. In 6 lessen van een uur worden de cha cha cha en de quick 
step aangeleerd. Kosten €50,00 voor 6 lessen op de woensdagmiddag.
Belangstelling? Laat het mij weten via mieke@dorpshoes.nl

Tekenles, plekjes vrij bij start nieuwe seizoen Maandag | 14.30 - 16.00 uur
Tekenen en schilderen voelt goed, is erg leuk om te doen, geeft nieuwe energie en be-
langrijk. Iedereen kan het. Er wordt gewerkt met duurzaam materiaal, potloden, ecoline, 
krijt, verf, inkt, wasblokljes etc.. Kom gerust een keertje meedoen om te kijken of het iets 
voor je is. Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op voor een gratis proefles.
Kosten zijn €55,00 voor 6 lessen, incl. materialen, drinken en iets lekkers.
Start: 11 september as.Voor verder info of opgave voor een proefles kun je mailen naar: 
info@kindinmij.nl geef wel even je naam, leeftijd en telefoonnummer door.

Met een openingsavond c.q. viering in de Plechelmuskerk gaat op dinsdag 12 september 
het nieuwe seizoen van start voor de dames van Zij-Actief.  

De viering begint om 19.00 uur. Aansluitend is er in De Vereeniging een spannende quiz 
voor de leden.

NIEUWE SEIZOEN VOOR ZIJ-ACTIEF

OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARMSTICHTING 

De collecte van de Maag Lever Darmstichting heeft in De Lutte 1268,94 opgebracht.

Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank!

Carla Oudehand,
namens MLD stichting
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Zondag 13 augustus 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. G. Maseland 
Misdienaars  : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
    
Woensdag 16 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Zondag 20 augustus 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : Mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Mirthe en Joyce Rolink 
 
Woensdag 23 augustus : 19.00 uur Communieviering 
 
Zondag 27 augustus 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor  
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : Mevr. T. Volker 
Misdienaars      : Twan Bekke en Joep Volker 
Collecte                : 2e collecte voor de Miva (missie verkeersmiddelen actie) 
 
Woensdag 30 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
Intenties Zondag 13 augustus: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Hennie oude 
Egberink, Annie Niehof-Nolten, Ouders Lentfert-Siegerink, Annie Heuvels-
Meijerink, Ouders Pots-Beernink, Johan Schasfoort (namens de buren 
v.d.Merelstraat), Bennie Bosch. 
 
Jaargedachtenis: Henk grote Beverborg, Benny Luyerink, Ouders Beernink-
Borggreve, Gerard Grote Beverborg, Harrie Nijhuis, Ouders Pross-Welhuis. 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 20 augustus: Truus Egberink-Grashof, Ouders Heebing-Lentfert, Ouders 
Volker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, Johan Grashof, Ouders Volker-
Westerik, Annie Heuvels-Meijerink. 
 
Jaargedachtenis: Gerrit Nijhuis, Ouders Schurink-Gras, Bernard Wonniger, Truus 
en Hendrik Schasfoort-Nijhuis, Bernard en Annie van Langen-Koertshuis,  
Herman J Nijhuis. 
 
Zondag 27 augustus: Ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude 
Egberink, Fien Bosch-Wekking, Gerhard grote Beverborg, Annie Maseland, Jan 
Schaepers, Ouders Dierselhuis-Bosch, Frans Koertshuis, Annie Heuvels-Meijerink, 
Ouders Roosenburg-Aalbers, Cor van Loon-Rijsdijk. 
 
Jaargedachtenis: Mien en Marie Olde Hanhof, Ouders Zwijnenberg-Nijhuis, Hans 
Nijmeijer, Jan Wonniger, Wies Scheper-Rikmanspoel, Pater Jan Schrader, Jan 
Schurink, Henk Seijger, Henk olde Heuvel. 
 
Pastorpraat: Wakker worden op zondagmorgen 
Elke weekend verschijn er in de weekendbijlage van Tubantia/Twentsche 
Courant in de rubriek Uitgeslapen een foto van mensen die op zondagmorgen 
net wakker zijn geworden. In deze rubriek krijg je elke week niet alleen een 
inkijkje in de slaapkamer van heel verschillende Nederlanders, hoe zij op 
zondagmorgen wakker worden en wie er dan met hen op bed ligt, maar je krijgt 
ook korte informatie over hen zelf, hun gezin en van de wijze waarop men de 
zondag(ochtend) invult. Zou het ook niet interessant zijn om wat meer te weten 
te komen over hoe mensen in onze parochie op zondagmorgen uitgeslapen zijn 
en hoe ze deze dag invullen. Speelt de kerk of het geloof daarin nog een rol? Is 
het voor ons ook nog een bijzondere dag, anders dan alle andere dagen? Nemen 
we op die dag ook tijd voor onszelf en ons gezin, waarin je de hele week van de 
ene afspraak of verplichting naar de ander toe rent. Gunnen we ons zelf de tijd 
om even op adem te komen? Of is het door de 24- uurs economie een verlenging 
geworden van de werkweek? Juist de zondag zouden we moeten blijven 
koesteren, als een vrije dag, zonder verplichtingen, zonder stress en prestaties. 
Het moet een dag zijn waarop je tot rust komt, in evenwicht komt met jezelf en 
de mensen om je heen. Tijd vrijmaken voor je gezin, je kinderen en 
kleinkinderen, een dag om te genieten van het mooie van de schepping en 
herstellen wat de afgelopen week in de knel is gekomen.  
De zondag biedt je een prima gelegenheid om weer in balans te komen met 
jezelf, je medemens en de natuur.  



16 17

Een dag om te beseffen dat we allen leven op Gods eeuwige Levensadem, waar 
we heel zuinig op moeten zijn. Ieder kan dat na het wakker worden de 
zondag(ochtend) zelf invullen. Dat kan door de stilte op te zoeken, je te 
ontspannen, de natuur in te trekken, te gaan sporten of door te brengen met je 
familie. Ook het kerkbezoek op zondagochtend kan ertoe bijdragen om tot jezelf 
te komen en je accu weer opladen voor de week erna. Hoe u ook wakker wordt 
en met wie, hoe u de zondag ook invult, ik wens u toe dat het een dag mag 
worden waarin uw ziel tot rust komt, u in balans komt met u zelf en voldoende 
energie opdoet voor de dagen die volgen.  
Fijne Zondag(morgen)!   Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Aanpassing protocol uitvaarten. 
Sinds kort is het protocol rond het kerkelijk afscheid binnen de parochie Lumen 
Christi opnieuw geëvalueerd en op enkele punten aangepast. Graag willen we u 
informeren over de aanpassing van het protocol betreffende de afscheidsviering.  
We zien het aantal afscheidsvieringen toenemen ten opzichte van de reguliere 
uitvaartvieringen en horen ook dikwijls de wens van de familie dat zij de 
voorkeur geven aan een pastor als voorganger. Tot op heden gingen parochieel 
voorgangers voor in afscheidsvieringen en slechts incidenteel één der pastores. 
Gezien de ontwikkeling van afscheidsvieringen en om ook tegemoet te komen 
aan de wens van de familie, is het protocol zodanig aangepast dat ook pastores 
voor kunnen gaan in afscheidsvieringen wanneer dit de uitdrukkelijke wens is 
van de familie en dit de agenda van de pastores toelaat. Dit laatste is echter wel 
een uitdrukkelijke voorwaarde. Hoewel kerkelijke uitvaarten in principe plaats 
vinden vanuit de parochiekerk, zijn pastores ook beschikbaar wanneer de familie 
kiest voor een korte woorddienst in een passende ruimte buiten de kerk, b.v. in 
de aula, voorafgaand aan begrafenis of crematie of wanneer er sprake is van 
alleen een begrafenis of crematie zonder voorafgaande dienst. 

Het pastoraal team Lumen Christ 
 
1 daagse Bedevaart Kevelaer 
Op de eerste dinsdag van september vind de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
plaats. Dit jaar is dit op dinsdag 5 september. In Kevelaer is een eucharistie 
viering, kruisweg en plechtig lof. Er is voldoende tijd om te bidden en rond te 
kijken. Kosten zijn afhankelijk van hoeveel deelname. We proberen met 2 bussen 
te gaan. Opgave voor 25 augustus bij het parochie secretariaat of bij Kitty 
Dijkstra tel: 296742 of Ans van Langen tel: 06 20477333. 
We rekenen graag op uw deelname aan deze bedevaart. 
 

Openingslezing Huis van Spiritualiteit: 
Maria in de beeldende kunst en in de muziek 
Op donderdag 7 september a.s. houdt mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van 
Utrecht, de openingslezing in het Huis van Spiritualiteit over Maria in de 
beeldende kunst en in de muziek. Al eeuwenlang zijn kunstenaars gefascineerd 
geweest door de persoon Maria, de moeder van Jezus. Zij hebben hun gevoelens 
omtrent haar persoonlijkheid uitgedrukt in schilderijen, altaarstukken, beelden 
en in de muziek. Wie was Maria voor hen, waar stond zij voor? Wat heeft zij voor 
de gelovigen in de loop der eeuwen betekend?. Aan de hand van haar 
uitbeelding in de kunst gaat mgr. Woorts in op de betekenis en de spiritualiteit 
van Maria, de eeuwen door. Een boeiende lezing met lichtbeelden voor allen die 
Maria beter willen leren kennen. Het themakoor Viventi uit Tilligte zal de lezing 
opluisteren met passende liederen. 
Wanneer: donderdag 7 september, 19.30 uur. 
Waar: Huize Elizabeth, Klooster Franciscanessen, Gravenallee 30 Denekamp. 
 
Zelf Iconen schilderen 
Iconen nemen in de Oosterse Kerken een belangrijke plaats in binnen de liturgie 
en de spiritualiteit van gelovigen. Ook binnen de Rooms Katholieke Kerk is de 
waarde en het gebruik van iconen in de liturgie de laatste jaren toegenomen. 
Binnen het Huis van Spiritualiteit is het mogelijk om ook zelf een icoon te gaan 
schilderen. Op maandag 11 september start Jos Bentert van het St. Jozef 
Iconenatelier uit Noord-Deurningen een nieuwe cursus waarbij u in 10 tot 12 
bijeenkomsten leert uw eigen icoon te schilderen. Schilderstalent niet nodig is!  
Na afloop worden de iconen in een speciale viering gewijd. Wanneer: vanaf 11 
september op maandagmiddag, 14.00 uur.  Waar: Parochiecentrum te Noord 
Deurningen. Kosten: € 175,00 ( inclusief alle materialen). 
Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl/0541-353551. 
N.B.: wacht niet te lang met opgave, vol is vol! 
 
Collecte Lourdeswerk De Lutte. 
In de week van 27 augustus tot en met 2 september wordt er gecollecteerd voor 
het Lourdeswerk De Lutte. Met het collectegeld willen we zieke mensen of 
mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om naar Lourdes te gaan 
door deze mensen een gedeelte van de reissom te schenken. Kent u iemand uit 
onze geloofsgemeenschap die graag naar Lourdes wil en die wel een steuntje in 
de rug kan gebruik, geef zijn of haar naam dan door aan: 
 Betsie Volker (tel: 0541-551806), Anneke Olde Nordkamp (tel: 0541-552093) of 
Elly Damhuis (tel: 0541-229852). 



18

Bericht alleenstaanden. 
Op woensdagmiddag 6 september komen wij weer samen in het 
parochiecentrum. We gaan er dan weer een gezellige middag van maken. 
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. Annie Hollink en Miny Meijer 
 
Bedevaart Banneux. 
Dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Banneux, naar Maria der Armen en 
nodigen U uit om met ons mee te gaan. In het voorjaar 1933 verscheen O.L. 
Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, aan Mariette Beco, een 
elfjarig meisje. In haar verschijningen meldt de Mooie Witte Dame dat ze de 
Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als voorbehouden aan Haar,  
aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een kleine kapel te bouwen 
en veel te bidden om het lijden te verlichten. De data van de verschillende 
bedevaarten zijn: Najaars tridium van 6 oktober  t/m 10 oktober. 
De kosten hiervoor bedragen € 305,- verder geen kosten. Opgeven voor  
1 augustus. De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 7 oktober en zondag 8 
oktober. De kosten voor deze bedevaart bedragen : €135 ,- per persoon (op 2 
persoonskamer) 1 persoonskamer € 25,- extra. Bij deze kosten is niet inbegrepen 
een bedrag voor de schnitzel op de terug reis. (€ 9,-) Een annulering verzekering 
is mogelijk. Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 1 september) dan 
kan dit bij: Ans Olde Theussink  Deurningerstraat 21  Deurningen  telf .  06-274 
08 273 of 074-73 70 100. 
 
 

 
 
 

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) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 




