
Agenda
 31 jul Fietsen ZijActief
   2 aug Dorpswandeling VVV Losser
   4 aug VVV fietstocht
10 aug Mariaviering Baovelshook
15 aug Deadline ‘t Luutke 12
18 aug VVV fietstocht
26 aug Fam.fietstocht Tuffelkeerlkes
Elke dinsdagavond fietsen ZijActief

@WijkAgentBennie

Wederom ergerlijke stort in ons 
mooie gebied aan de Benthei-
merstraat ter hoogte Zandhui-
zerweg in #DeLutte. Wie heeft 
iets gezien? 0900-8844 
@GemeenteLosser

twitter

kroniek De lutte:
MAriAkApel BAovelshook

kiek-es
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 11 - van 31 juli t/m 21 augustus 2018

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

Fiets Mee Met vvv Fietstochten onDer leiDing vAn een lokAle giDs
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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 08:00 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

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

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 12 loopt van 21 augustus tot 11 september 2018 
kopij inleveren woensdag 15 augustus voor 20.00 uur via e-mail.

 Juli

31 Fietsen ZijActief

 Augustus

   Elke dinsdagavond fietsen ZijActief
  2 Dorpswandeling VVV Losser vertrek 
13:30 uur vanaf Losser
  4 VVV fietstocht, vertrek 10:30 uur 
Landgoedcamping Meuleman
10 Mariaviering Mariakapel Baovelshook, 
vertrek Erve het Beernink 10:00u
15 Deadline ‘t Luutke 12
18 VVV fietstocht, vertrek 10:30 uur bij 
Camping Olde Kottink, Beuningen
26 Familiefietstocht Tuffelkeerlkes

 September

  6 Dorpswandeling Losser, vertrek 13:30 
uur vanaf VVV Losser
  9 Openluchtconcert en High Wine 
Landgoed Wilmersberg
16 Landleven fietstocht VVV gemeente 
Losser
18 ZijActief opening seizoen met viering 
in de kerk
26 ZijActief excursie Roombeek
29 VVV fietstocht, vertrek 10:30 uur bij 
Camping Sproakstee

 Oktober

13 Twente Landgoedmarathon

Jaarkalender 2018

Na afloop van de Dorpsloop 2018 con-
stateert het organisatiecomité van 
Loopgroep De Lutte dat de vernieuwing 
van deze bekende hardloopwedstrijd een 
succes was. Met 540 deelnemers en al-
lemaal positieve reacties over het nieuwe 
parcours is de organisatie tevreden. “Het 
is een mooi en uitdagend parcours,” zegt 
Jeroen, “het laat de mooie kanten van 
De Lutte zien, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom!” Zowel de recreatieve als 
de wedstrijdlopers verkeken zich soms op 
de lichte hoogteverschillen rondom De 
Lutte. In combinatie met het warme weer, 
maakte dat de deelname wel zwaar.  
De volgende winnaars vinden we wel het 
vermelden waard in ons Luutke. De uitsla-
gen en foto’s van de Dorpsloop 2018 zijn 
ook te vinden op de website: 
www.loopgroep.nl
Bij de Bambini loop voor kinderen t/m 6 
jaar was de uitslag als volgt: 
Jongens:   
1. Sven Posthuma
2. Stef Nijzink  
3. Mats Veldboer
Meisjes:
1. Yara Damink
2. Carien Bosch
3. Suus Eertman

De snelste jongen uit De Lutte op de 2 km 
was Thijs Bouwma met 7:28 en bij de meis-
jes Liv van Haperen met 9:13. De snelste 
Luttenaar op de 5 km was bij de man-
nen Ronnie Wargers met 21:11 en bij de 
dames Sabine Teggeler met 27:51. Op de 
10 km was Roel Tijdhof de snelste Lutter 
man met 40:03 en bij de dames was Anne 
Wessel de snelste dame uit De Lutte met 
een tijd van 56:02. 

Tot slot wil de organisatie alle Luttenaren 
bedanken die langs de kant van de weg 
zorgden voor de nodige verfrissing en en-
thousiaste aanmoediging. “De versiering 
langs het parcours zag er feestelijk uit!”, 
volgens Carmen. “Bewaar de blauwwitte 
vlaggetjes goed, zodat ze volgend jaar 
ook weer kunnen worden opgehangen!”
Voor meer informatie: Loopgroep De 
Lutte 
Website: www.loopgroep.nl/dorpsloop 
Organisatie Dorpsloop, Jeroen Bosch via 
telefoonnummer 06 – 146250 80 
Of per e-mail: dorpsloop@loopgroep.nl

35ste dorpsloop in de lutte warm en uitdagend

SV De Lutte/handbal is een gezellige vereniging waarbij plezier gepaard gaat met 
sportieve prestaties.
Voor het komende seizoen (2018/2019) zijn wij (ca. 20 recreanten) op zoek naar een 
train(st)er die het leuk vindt om ons op een plezierige manier te trainen/coachen.
Ben jij de train(st)er die zijn enthousiasme voor het handbalspel wil delen en over-
brengen op de dames recreanten neem dan contact op met delutte@handbal.nl
Wij kunnen een financiële vergoeding bieden in de vorm van reiskosten.

gezocht: gezellige en enthousiaste 
handbaltrain(st)er voor de recreanten
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de missionarissen van Scheut. Dat jaar 
(1958) was ook het jaar dat Bertus Lentfert 
van erve Beernink  in het huwelijksbootje 
stapte met Truus Tijdhof  en dit echtpaar 
zou daarna ook jaren lang het onderhoud 
van deze Mariakapel op zich nemen, het-
geen Oma Lentfert in de beginjaren deed.
In de kapel werd in 1958 een schilderij 
opgehangen met een afbeelding van 
Maria als de Moeder van Altijddurende 
Bijstand, welke afkomstig was uit de 
Mariakapel van de Plechelmuskerk, want 
hier werd toen de Mariakapel opgeknapt 
en o.a. voorzien van het huidige fraaie 
mozaïekwerk.
Vooral in de beginjaren trokken de 
jaarlijkse processies naar deze kapel vele 
honderden gelovigen,  maar in de jaren 
zeventig was de tijd van processies defini-
tief voorbij.
Toen in 1982 het schilderij uit de kapel 
werd gestolen, werd een schilderij met 
de afbeelding “Heilig Hart van Maria” van 
de zolder van de fam. Lentfert gehaald en 
dit siert nog steeds deze kapel omgeven 
door twee hout gesneden engelen.
Toen de paters van Scheut rond 1971 het 
Kruisselt verlieten werden hun bezit-
tingen gekocht door Wegenbouwer 
Hegeman uit Nijverdal, die op deze 

wijze ook juridisch eigenaar werd van 
het Mariakapelletje. In 1991 kwam hierin 
verandering want de fam. Hegeman wilde 
toen alle bezittingen van ‘t Kruisselt vei-
len. Toen de buurt dat vernam ging men 
in gesprek met de eigenaar Hegeman die 
daarna besloot de kapel en ondergrond te 
schenken aan de buurt “de Baovelshook”.
Zo kwam de kapel in 1992 op naam van 
Bertus en André Lentfert met de verplich-
ting dat zij rekening en verantwoording 
moesten afleggen aan het bestuur van de 
buurtvereniging de Baovelshook onder 
voorzitterschap van Hendrik Westerik.  
Daarnaast bepaalde Hegeman dat wan-
neer de buurt geen belangstelling meer 
had voor de kapel en ondergrond deze 
moest worden overgedragen aan de 
Plechelmusparochie. Zó ver is het ech-
ter nog niet gekomen, want nog steeds 
verzorgen Bertus en Truus Lentfert deze 
fraaie kapel en omgeving.
Het is dan wel geen plaats meer waar 
processies naar toe gaan, maar het is 
wel een plek waar vele wandelaars en 
fietsers  even tot rust kunnen komen en 
bezinning!
In verband met het 60 jarig bestaan van 
deze Mariakapel heeft de Baovelshook op 
zondag 19 augustus a.s. weer een viering 
georganiseerd bij deze kapel. In proces-
sie vertrekken de voorgangers dan vanaf 
Erve het Beernink naar deze kapel en daar 
zal dan om 10:00 uur een Mariaviering 
worden  gehouden met medewerking 
van het Plechelmuskoor en pastor J. 
Kerkhof - Jonkman als voorganger
waarbij uiteraard toepasselijke Maria-
liederen worden gezongen. In de 
Plechelmuskerk zal er die dag geen 
viering zijn.
Komt u ook bij deze bijzondere viering 
aan de Kruisseltlaan?

Tonnie Bekke

In ons fraaie buitengebied staan diverse 
Mariakapelletjes en één hiervan bestaat 
binnenkort 60 jaar:  de Mariakapel aan de 
Kruisseltlaan!
Op 15 augustus 1958, het feest van Maria 
ten Hemelopneming werd de eerste 
processie naar dit Mariakapelletje ge-
houden met geel-witte vlaggen langs de 
Farwickweg en de Kruisseltlaan.
Het idee om een kapelletje te stichten 
ontstond destijds omdat de gelovigen 
van de Plechelmusparochie een soort 
bedevaartsplaats wilden hebben om in de 
drie zgn. “kruisdagen” vóór Hemelvaart te 
kunnen bidden voor een goede oogst.
De paters missionarissen van Scheut  
hadden in de vijftiger jaren een 

opleidingscentrum in het Kruisselt 
(nu: Hotel  ‘t Kruisselt) en vele bezit-
tingen in de omgeving en zij stelden 
een stukje grond aan de Kruisseltlaan 
hiervoor beschikbaar. Onder een grote 
eik –  een plaats waar in vroegere tij-
den ook wel eens recht werd gespro-
ken – werd daarna door vrijwilligers 
van de Plechelmusparochie de huidige 
Mariakapel gebouwd naar een ontwerp 
van J. Steijlen, de toenmalige directeur 
van openbare werken van de gemeente.
In het Lourdesjaar 1958 (het was toen 100 
jaar geleden dat Maria in Lourdes was 
verschenen) kon  de Mariakapel aan de 
Kruisseltlaan feestelijk worden ingewijd 
door pater Ludger Thien, een pater van 

KRONIEK  DE LUTTE

mariakapel baovelshook

Truus en Bertus Lentfert
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Tijdens de Hellehondsdagen stond de Zonnebloem er met een raadspel.
Hoeveel snoepjes zaten er in een glazen pot? Antwoord: 306 stuks.
1e prijs: Gerard Gervink, bon voor 2 personen voor ‘t TheeLuttke.
2e prijs: Marietje Notkamp, bon van € 25,00 poelier Wolbert.
3e prijs: Agnes grote Beverborg, bon van € 20,00 slagerij Lesscher.
Deze bonnen zijn beschikbaar gesteld door de bovenstaande ondernemers daar-
voor onze hartelijke dank!
Op 6 oktober organiseert de Zonnebloem een bingo voor iedereen die dit leuk 
vindt.
Noteer deze datum vast in uw agenda.
M.v.g. organisatie Zonnebloem De Lutte.

de zonnebloem

De gemeente Losser heeft haar toeristisch aanbod uitgebreid 
met wandel- en fietstochten onder leiding van een lokale gids. 
Voorafgaan gingen toeristen en dorpsbewoners vaak zelf op 
pad met het fiets- en wandelnetwerk Twente. Nu is er ech-
ter ook de mogelijkheid om op pad te gaan met een ervaren 
dorpsbewoner die u niet alleen de mooiste verborgen plekken 
laat ontdekken, maar die u ook vele interessante verhalen kan 
vertellen. Denk bij De Lutte bijvoorbeeld aan sagen en legen-
den over de Hellehond en Witte Wieven. Losser, met eigen dorpsbleek en historische 
Martinustoren. Of Overdinkel, met een spannend smokkelverleden aan de Duitse 
grens.

Elk dorp heeft zo zijn eigen charme, 
mysteries en bijzondere verhalen-
vertellers. Hierdoor is het niet alleen 
interessant voor toeristen maar ook 
voor de Twentenaar zelf. 

Tot en met september kunt u deel-
nemen aan een van deze mooie 
wandel- en fietstochten. De kosten 
bedragen € 6,50 per persoon, inclu-
sief een kopje koffie met iets lekkers.

VVV Dorpswandeling Losser:
Do. 2 augustus 
Do. 6 september
Aanvang: 13:30 uur. Vertrekpunt: VVV Losser
Duur: ± 1½ uur.

VVV Fietstochten:
Datum:    Tijdstip:   Locatie:
Za. 4 augustus   10.30 uur  De Lutte, Landgoedcamping Meuleman
Za. 18 augustus     10.30 uur  Beuningen, Camping Olde Kottink
Za. 29 september   10.30 uur  De Lutte, Camping Sproakstee
Duur: ± 2½ uur.

Graag vooraf reserveren bij VVV De Lutte: 0541-551160 of VVV Losser: 053-5362013.
Kijk voor meer informatie en data op www.vvvdeluttelosser.nl.

vvv wandel- en fietstochten met lokale gids

Zondag 26 augustus 2018 organiseert 
carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes haar 
jaarlijkse familiefietstocht die voor ieder-
een toegankelijk is. 

Op 26 augustus kan er tussen 10.00 – 
14.00 uur een fietsroute worden verkre-
gen op het terras aan de Dorpstraat 13 in 
De Lutte (café/cafetaria Jossie). Voor een 
bedrag van € 2,- per persoon kan er wor-
den gefietst, waarbij kinderen tot 16 jaar 
gratis mee mogen. Er is een fietstocht van 
circa 35 kilometer uitgezet. 

Halverwege de route is een (rust)post 
opgesteld waar fietsers een pauze kunnen 
houden, eventueel gebruik kunnen maken 
van een toilet en iets te eten/drinken 
kunnen bestellen. Dit jaar is wederom een 
leuke locatie gevonden voor het inrichten 
van de pauzepost. Twentse gezelligheid in 
een mooie omgeving gegarandeerd!

Voor iedereen die van de buitenlucht, 
gezelligheid en fietsen houdt, is deze 
fietstocht een geschikte activiteit voor de 
laatste zondag van de bouwvak.

fiets mee met de tuffelkeerlkes!

Je kent het wel, van die mooie plekjes met 
een bankje waar je na een stevige wande-
ling even kan genieten van het uitzicht. Of 
gewoon een bankje in het dorp om even 
mensen te kijken. We zijn op zoek naar de 
mooiste foto’s van zo’n bankje en/of ter-
rasje in de gemeente Losser. Doe mee aan 
de fotowedstrijd en stuur je foto voor 20 
augustus naar info@vvvdeluttelosser.nl. 
Voor de mooiste foto’s geven we ijsbon-
nen weg en deze worden gepubliceerd 
op de websites van de VVV, Hallo Losser 
en DeLutte.com!
De foto’s worden gebruikt ter promotie 
dus moeten vrij van auteursrecht zijn en 

met toestemming genomen zijn. 
Eind augustus maken we de winnaars 
bekend. De jury bestaat uit Mariola 
Dieperink van Centrum Management 
Losser, Ingrid Legters van Hallo Losser en 
Elke Roolvink van de VVV.

fotowedstriJd leukste bankJes en terrassen in losser
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Als de mussen van mijn dak blijven vallen, 
Martin Schreur elke dag een nieuwe voor-
raad ijsco’s moet bij bestellen, onze lokale 
weerman zich elke dag blijft verbazen en 
de Dinkel nog het meeste weg heeft van 
een zandbak met een minuscuul stroom-
pje water, dan weet je wel hoe laat het is 
en waar deze column over moet gaan: het 
weer. Het maakt ons niet uit hoe het weer 
is, we kunnen er uren over praten. Of het 
nou steenkoud is, de pannen van het dak 
waaien, het water met bakken naar be-
neden komt of –zoals nu- bloedheet, het 
weer geeft altijd reden voor een praatje.
Het schijnt dat er deze zomer meteoro-
logische records worden gebroken. De 
ene hittegolf volgt de andere op en de 
aanduiding regen is voor de allerjongsten 
een vaag begrip uit een grijs verleden  ge-
worden. Het bizarre van deze uitzonderlij-
ke zomer is dat de gevolgen van die hoge 
temperaturen zo uiteenlopend zijn. Waar 
de één zich vergenoegd in de handen 
wrijft bij het vooruitzicht van alweer een 
mooie dag, zakken de schouders van een 
ander nog wat meer naar beneden. Voor 
de horeca, toeristische sector, verkopers 
van ventilatoren, ijscoboeren en iedereen 
die vakantie in eigen land viert, kan de lol 
niet op. Waarom nog naar de Toscane of 
Dordogne gaan als we hier ook mediter-
rane temperaturen hebben en een pizza 

of stokbroodje uit de Hollandse oven net 
zo lekker smaakt? Ik heb zo’n donkerbruin 
vermoeden dat een aantal horeca-onder-
nemers hun normale  jaaromzet nu al in 
augustus gaan bereiken.
Al die hosanna-verhalen hebben echter 
ook een keerzijde. Want waar de één van 
profiteert, moet de ander voor bloeden. 
En doel ik hier met name op de tuin-
ders, kwekers en de boeren. Zij zien hun 
kansen op een normale oogst met de dag 
slinken. Het is nog niet eens augustus 
en de mais wordt al gehakseld. Hoe erg 
wil je ’t hebben? Financieel worden deze 
beroepsgroepen nu zwaar gedupeerd. 
Omdat slechte oogsten uiteindelijk ook 
de consument zullen raken, is de kans 
groot dat wij met zijn allen voor veel za-
ken meer moeten gaan betalen. Niet dat 
de boer daar veel beter van wordt, maar 
dit terzijde.
Tsja, het weer. Zoals de Sallandse rockers 
van De Bökkers ooit zongen: ‘Het is niet 
goed of het deugt niet’. Dat geldt ook 
een beetje voor ons weer. Er is altijd wel 
iemand die het weer graag anders had 
gezien. Mocht de Elfstedenkoorts begin 
januari oplaaien, dan zijn we deze zomer 
al snel ‘weer’ vergeten.

Stephan

i

KIEK ES

Alweer een primeur bij de bekendmaking van de winnaar van deze aflevering van Kiek-
Es! De locatie waar we de vorige keer naar op zoek waren, was natuurlijk het oorlogs-
monument net achter de Kribbenburg in het Lutterzand. Het juiste antwoord werd 
via Facebook aangeleverd door Glenn Benneker. Maar Glenn was wel zo sportief om 
erbij te zeggen dat hij het antwoord gaf namens zijn opa, Bernard Benneker. Kearls van 
Benneker, van harte gefeliciteerd met 
jullie wisselbeker! Zo zie je maar weer 
dat de samenwerking tussen jong en 
oud, tussen kleinzoon en grootvader, 
prachtige resultaten kan opleveren.
Ook voor dit Luutke maakte Tessa 
weer een fraaie foto van een herken-
baar stukje De Lutte. Denkt u te weten 
op welke locatie zij 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 suc-
ces en geef uw ogen goed de kost! 

De redactie

kiek es!

grut oet de lutt
Kinderen kunnen in al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) 
grappig en eerlijk uit de hoek komen. 
Naar dat soort uitspraken gaan wij 
op zoek voor deze rubriek. Het enige 
dat u hoeft te doen is de betreffende 
uitspraak, de naam van het kind en de 
leeftijd (desnoods alleen de voornaam) 
en de context waarin de uitspraak werd 
gedaan aan ons door te mailen.
Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink 
(tessaolderiekerink@ gmail.com).
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Zondag	5	augustus:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	G.	Maseland	
Misdienaars		 :	Mirthe	en	Joyce	Rolink	
	 	 	 	 	
	
Dinsdag	7	augustus	 :19.00	uur	Rozenkrans	
	
Woensdag	8	augustus	 :19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	
Zondag	12	augustus:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Onland	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 						:	Joyce	en	Bart	Rolink	
	
	
Woensdag		15	augustus	 :	19.00	uur	Communieviering	
	
	
Zondag	19	augustus:	
10.00	uur	 						:	Processie	Mariakapel	Kruisseltlaan	i.v.m.	
	 	 	 			60	jarig	bestaan	kapel	
	 	 	 		Communieviering		m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 		 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars	 						:	Tess	Kleissen	en	Bart	Rolink	
	
	
Woensdag	22	augustus	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties	
Zondag	5	augustus:.	
Gerhardus	A.	Tijhuis,	Hermien	Segerink,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	
Benneker-	Steghuis,	Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Ouders	Zanderink-Welhuis,	Femie	
Wigger-Schurink,	Toon	van	Langen,	Ouders	Westerik-Welhuis,	Rikie	grote	Punt-
Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Marietje	Beernink-Bulthuis,	Reina	grote	Punt-
Webbink,	Gerard	Olde	Riekerink,	Ilse	Weegerink-Olde	Riekerink,	Marietje	
Nijkamp-Schopman,	tot	zekere	intentie.	
	
Jaargedachtenis:		
Joke	en	Jos,	Dinie	Nijhuis-	Aveskamp,	Annie	Maseland,	Jan	Heijdens.	
	
Zondag	12	augustus:.	
Bernard	Hampsink,	Benny	Luyerink,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Ouders	Pots-
Beernink,	Johan	Closa	Reynès,	Annie	Niehof-Nolten,	Reina	grote	Punt-Webbink,	
Johan	Grote	Beverborg	(Buurt),	Marietje	Nijkamp-Schopman.	
	
Jaargedachtenis:		
Ouders	Beernink-Borggreve,	Harrie	Nijhuis,	Ouders	Pross-Welhuis.	
	
Woensdag	15	augustus:	
Johan	Grashof.	
	
Zondag	19	augustus:		
Truus	Egberink-Grashof,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Johan	Schasfoort,	Rikie	grote	
Punt-Nijhuis,	ouders	Gerard	en	Dientje	Nijhuis-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,		
Marietje	Beernink-Bulthuis,	Johan	Grote	Beverborg	(Buurt),		
Marietje	Nijkamp-Schopman.	
	
Jaargedachtenis:		
Gerrit	Nijhuis,	Henk	grote	Beverborg,	Gerrit	Olde	Hendrikman,	Ouders	Schurink-
Gras,	Bernard	Wonniger,	Truus	en	Hendrik	Schasfoort-Nijhuis,		
Bernard	en	Annie	van	Langen-Koertshuis.	
	
	
	
Overleden:	
Marietje	Nijkamp-Schopman,	Woonzorgcentrum	Molenkamp	te	Oldenzaal.		
Op	de	leeftijd	van	94	jaar.	
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Pastorpraat:	
Veel	mensen	zijn	alweer	terug	van	hun	vakantiebestemming	als	dit	parochieblad	
bij	u	op	tafel	ligt.	Zij	hebben	genoten	van	een	mooie	reis.	Anderen	zijn	nog	
onderweg	of	gaan	later	op	pad.	Vakantie	is	een	tijd	van	ontspanning.	Een	tijd	van	
ontspanning,	vrij	van	dagelijkse	verplichtingen	en	genieten	van	het	leven,	in	
welke	vorm	dan	ook.	Anders	leven.	Tijd	hebben	voor	jezelf,	voor	je	partner,	voor	
je	gezin.	Op	adem	komen.	We	hebben	het	allemaal	nodig.	Je	komt	even	tot	rust,	
je	krijgt	weer	volop	adem,	energie,	levenskracht.	Dat	is	misschien	wel	het	doel	
van	echt	vakantie	houden.	Door	op	een	andere	manier	te	kijken	naar	de	mooie	
dingen	om	je	heen,	door	nieuwe	onverwachte	ontmoetingen	kracht,	geluk	en	
voldoening	te	ervaren.	En	met	die	rijke	ervaring	na	de	vakantie	naar	buiten	
treden.	Er	zijn	ook	mensen	die	helaas	niet	op	vakantie	kunnen	gaan	door	ziekte,	
financiële	problemen	of	om	andere	redenen.	En	helaas	zijn	er	ook	in	deze	
vakantietijd	mensen	die	zwaar	getroffen	worden	door	tegenslag	en	verlies.	We	
kunnen	niet	anders	dan	hen	nabij	zijn	en	ondersteunen.	Voor	ons	allen	reis	door	
het	leven	daarom	het	volgende	gebed;		
Moge	de	weg	oprijzen	om	je	te	begroeten.	Moge	de	zon	warm	op	je	gezicht	
schijnen.	Moge	de	regen	zacht	op	je	akkers	vallen.	Moge	je	de	wind	altijd	in	je	
rug	hebben.	Moge	je	onderweg	altijd	gezelschap	vinden.	En	totdat	wij	elkaar	
weer	ontmoeten,	Moge	God	je	bewaren	in	de	palm	van	zijn	hand.	

	Pastor	ingrid	Schraven	
Zee	
“Ik	zet	mezelf	hier	neer	in	’t	zand	en	luister	naar	de	wind.	
Hier	bij	de	zee	die	eeuwig	ruist,	ben	ik	een	beetje	kind.	
Hier	ga	ik	op	in	’t	heelal,	in	’t	zingen	van	de	zee.	
Hier	ben	ik	even	net	iets	meer,	dan	de	dingen	die	deed…”	

(Toon	Hermans)	
	
Processie	en	viering	in	de	buitenlucht	
60	jaar	geleden	is	er	een	prachtig	mariakappelletje	gebouwd	aan	de	Kruisseltlaan	
in	De	Lutte.	
De	familie	Lentfert	zorgt	sinds	het	begin	voor	de	bloemen	en	het	onderhoud.	
Dit	wordt	financieel	ondersteund	door	de	bewoners	van	de	Boavelshook.		
Om	stil	te	staan	bij	dit	jubileum,	nodigen	wij	jullie	uit	voor	de	processie	en	de	
viering	in	de	buitenlucht.	Pastor	Kerkhof	Jonkman	zal	tijdens	deze	viering	op	
zondag	19	augustus	om	10.00	uur	voorgaan.	Om	9.55	uur	zal	in	processie	
gelopen	worden	vanaf	de	Farwickweg	2	naar	het	mariakappelletje.	Bij	het	
mariakappelletje	zijn	stoelen	aanwezig.		
Het		Plechelmuskoor	zal	de	muzikale	ondersteuning	verzorgen.		

Na	de	viering	nodigt	de	Boavelshook	iedereen	uit	voor	een	kop	koffie	en	een	
plak	krentenwegge	bij	Erve	Monnikhof	aan	de	Kruisseltlaan	11.		
De	viering	om	09.00	uur	in	de	St.	Plechelmuskerk	te	De	Lutte	komt	te	vervallen	
Bij	slecht	weer	zullen	we	uitwijken	naar	de	St.	Plechelmuskerk.	
	
Nieuwe	Doopgroep(-leden)	gezocht	
Vind	jij	de	geboorte	en	doop	een	van	de	mooiste	momenten	van	het	leven?	Wil	
jij	jonge	ouders	ca	drie	tot	vier	keer	per	jaar	daarin	bijstaan?	Dan	zijn	we	op	zoek	
naar	jou!	Of	je	nu	jong,	oud	of	van	middelbare	leeftijd	bent!	
De	geboorte	en	de	doop	is	voor	veel	jonge	ouders	een	van	de	mooiste	en	meest	
bijzondere	momenten	van	het	leven.	Het	dopen	is	vaak	het	moment	waarop	je	je	
dankbaar	kunt	tonen	voor	het	geluk	dat	je	hebt	mogen	ontvangen	of	een	
moment	van	stilte	om	te	vragen	voor	meer	kracht	en	bescherming	voor	je	jonge	
kind.	Dopen	is	en	blijft	altijd	een	speciaal	en	belangrijk	sacrament.		
Onze	doopwerkgroep,	bestaande	uit	drie	mensen	van	onze	gemeenschap,	heeft	
jarenlang	dit	gedaan,	maar	wil	graag	het	overdragen	aan	een	nieuwe	groep	en	
zoekt	uitbreiding.	In	het	verleden	bestond	deze	groep	veelal	uit	jonge	ouders,	
maar	we	zien	ook	in	andere	geloofsgemeenschappen	ouders	op	leeftijd,	jonge	
oma’s	en	opa’s	dit	mooie	werk	doen.	Iedereen	is	welkom	dus	meld	je	aan	
individueel	of	als	groep	om	de	jonge	ouders	te	begeleiden	in	de	
geloofsgemeenschap.		
Momenteel	zijn	er	maximaal	12	vieringen	(vorig	jaar	24	dopelingen),	maar	in	
nabije	toekomst	lijkt	6	vieringen	per	jaar	voldoende.	Aangezien	je	dit	met	2	
personen	doet	(1	voorbereidingsavond	avond,	1	viering)	ben	je	dus	ca	3	keer	per	
jaar	‘aan	de	beurt’	met	een	jaarlijks	afsluitende	schelpjesviering.	Met	een	enkele	
vergadering	in	het	jaar	is	dit	vrijwilligerswerk	(ca	12-24	uur	per	jaar	goed	te	
doen)	en	tegelijkertijd	toch	enorm	belangrijk	voor	het	voortbestaan	van	onze	
kerk!	
We	zijn	ECHT	op	zoek	naar	een	nieuwe	werkgroep(-leden),	die	dit	willen	
oppakken.	Indien	dat	nu	namelijk	niet	lukt	zullen	we	als	geloofsgemeenschap	
meer	moeten	afreizen	naar	het	parochieel	centrum	van	Denekamp.	Dit	terwijl	
we,	zoals	de	pauselijke	visie,	de	kerk	juist	dicht	bij	de	mensen	willen	brengen.	
Help	ons	helpen	en	meldt	je	aan	als	persoon	of	als	nieuw	groepje	aan	bij	1)	de	
werkgroep	m.tijdhofnotkamp@gmail.com	of	2)	bij	de	locatieraad	dirk@bekke.nl,	
0541-855041.	Uiteraard	zal	er	een	overgangsperiode	zijn	waarin	de	nieuwe	
groep	wordt	ingewerkt.	
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Informatieavond	H.	Vormsel	
Op	maandag	17	september	om	19:30	uur	is	er	in	het	parochiecentrum	een	
informatieavond	over	het	H.	Vormsel.	Deze	avond	is	voor	ouders	van	wiens	kind	
komend	schooljaar	in	groep	8	zit	(leeftijd	11-12	jaar).	Tijdens	deze	avond	wordt	
uitleg	gegeven	over	het	vormsel	zelf,	de	route	er	naar	toe	en	het	project	dat	de	
kinderen	ter	voorbereiding	gaan	maken.	Vindt	u	het	van	belang	om	u	goed	te	
laten	informeren	om	een	weloverwogen	beslissing	te	nemen	samen	met	uw	kind	
over	het	Vormsel?	Kom	dan	naar	deze	informatieavond.	Voor	meer	informatie	
over	het	Vormsel	kijk	op:	www.parochielumenchristi.nl/vormsel	
De	vormselwerkgroep	is	nog	op	zoek	naar	enkele	vrijwilligers	die	willen	helpen	
bij	de	voorbereidingen	en	organisatie	van	dit	bijzondere	sacrament	voor	de	
kinderen.	Voor	vragen	en	aanmelding,	neem	contact	op	met	Carmen	Steghuis,	
telefoon	0541-552809	of	per	mail:	carmen@bekke.nl	
	
	
Collecte	Lourdeswerk	De	Lutte	
In	de	week	van	26	augustus	tot	en	met	1	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).	
	

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	

Schreur
De Lutte




