
Agenda
26 aug Fam.fietstocht Tuffelkeerlkes
6 sept Dorpswandeling Losser
9 sept Concert Wilmersberg
16 sept VVV Landleven fietstocht 
18 sept ZijActief opening seizoen
26 sept ZijActief Bloemenbeek
29 sept VVV fietstocht
10 okt Gezamenlijke ziekenzalving

@VVVDELUTLOSBEU

Inschrijving voor landleven 
fietstocht op 16 september in 
#DeLutte geopend. Afwisse-
lend programma met verras-
sende en mooie bedrijven, 
meld je aan.

Twitter

DENKO ICT NIEUWE HOOFDSPONSOR 
LUTHERIA

INSCHRIJVING LANDLEVEN  
FIETSTOCHT GEOPEND

Uitgave 12 - van 21 augustus t/m 11 september 2018

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

KRONIEK DE LUTTE: DE POPPE
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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

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, 13 loopt van 11 september tot 2 oktober 2018 
kopij inleveren woensdag 5 september voor 20.00 uur via e-mail.

 Augustus

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

10 Gezamenlijke ziekenzalving 14:30 uur
13 Twente Landgoedmarathon
19 ZijActief ledenmiddag in Rossum
21 Twentse Cultuurtocht
23 ZijActief Yoga en ontspanningsavond
26 KBO/Zonnebloem tirolermiddag
27 Landgoed Twente Fair Lutterzand 

 November

12 KBO bingo
20 ZijActief Dr. Ovink / diabetes avond
27 ZijActief adventsstuk maken

JAARKALENDER 2018
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Nieuwe app Lossersestraat
Al enkele maanden wordt er gewerkt aan de Lossersestraat in De Lutte.  TWW, de aan-
nemer die druk bezig met de reconstructie van deze straat, heeft een app laten ontwik-
kelen. Deze app is te downloaden via de appstore. Zo kunt u op de hoogte blijven van 
alle ontwikkelingen rondom de Lossersestraat. U ziet de plattegrond, welke fases er in 
het plan zijn,  nieuwtjes, wie de contactpersonen zijn en foto’s van de werkzaamheden. 
U kunt de app vinden onder de naam ‘Reconstructie Lossersestraat De Lutte’.
Maar bent u niet zo van deze nieuwe communicatie technieken dan kunt u ook het 
inloopuur bezoeken. Iedere woensdagmiddag tussen 12.30 uur en 13.00 uur kunt u vra-
gen stellen aan de omgevingsmanager. Het inloopuur vindt plaats in de bouwkeet van 
TWW aan de achterzijde van de brandweerkazerne. 

NIEUWS VAN STICHTING DORPSBELANGEN

Na een hele mooie zomer gaan we in 
september weer beginnen met onze 
activiteiten.

Op woensdagmiddag 12 september heb-
ben we een fietstocht georganiseerd. We 
vertrekken om 14.00 uur bij dorpshoes 
Erve Boerrigter. Deelname is gratis. 
Opgave kan tot 7 september.

Dinsdagmiddag 18 september brengen 
we een bezoek aan het museum van 
Diny Jeunink aan de Hanhofweg.
Vertrek om 14.00 uur bij erve Boerrigter, 
deelname is gratis.
Opgave kan tot 12 september.

Opgeven voor beide activiteiten kan bij:
Marian Voerman tel. 551805 of Aty 
Nijhuis tel. 511392

KBO AFDELING DE LUTTE

Opening seizoen ZijActief
Op 18 september is de opening van het nieuwe seizoen. We beginnen om 19.00 uur 
met een viering in de kerk. Daarna is er een gezellige creatieve avond in De Vereeniging 
met schoonheidsspecialiste, visagiste en nagelstyliste. Voor elk wat wils. Misschien wel 
met nuttige tips of ideeën. Alle leden zijn van harte uitgenodigd. Ook nieuwe leden 
zijn van harte welkom.

Excursie Roombeek Enschede
Op 26 september is er een excursie naar het Roombeek in Enschede. Een middag 
met informatie over het verleden en huidige Roombeek. Vertrek bij de kerk om 13.00 
uur. Opgave bij Marga uit het Broek

ZIJACTIEF
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In deze vakantietijd nu eens geen lang 
verhaal maar enkele foto’s/ansichtkaarten 
van “onze” grensovergang De Poppe. In 
de vijftiger jaren na de oorlog was dat 
nog een échte grensovergang waar de 
douane en de marechaussee de lands-
grenzen bewaakten. De Koninklijke 
Marechaussee was verantwoordelijk voor 
de controle van personen/paspoorten 
en de douane hield toezicht op de in- en 
uitvoer van goederen en buiten de grens-
overgang gingen de commiezen op zoek 
naar smokkelaars.
Na het akkoord van Schengen van 14 juni 
1985 verdween de grenscontrole en in 
datzelfde jaar 1985 werd ook de nieu-
we grensovergang in de A-1 geopend. 
Daarover een volgende keer!

De oude grensovergang De Poppe werd 
daarna een rustige plek waar alleen de 
grote ANWB-borden nog vertellen dat 

we in Nederland respectievelijk Duitsland 
komen. 

Toen men de nieuwe grensovergang de 
naam “Oldenzaal-autoweg” wilde geven 
was het gemeentebestuur van Losser 
– verantwoordelijk voor de straatnaam-
geving – zo slim om de verbindingsweg 
tussen de Zandhuizerweg en het nieu-
we douane-emplacement de naam “De 
Poppe” te geven. Het postadres van alle 
hier gevestigde expediteurs, de douane, 
e.d. bleef zó: De Poppe!!

Tonnie Bekke

KRONIEK  DE LUTTE

GRENSOVERGANG DE POPPE
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De Poppe in de jaren vijftig
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Denko ICT is per september de nieuwe 
hoofdsponsor van volleybalvereniging 
Lutheria. Het ICT-bedrijf heeft een con-
tract voor maar liefst vijf jaren getekend 
bij de volleybalvereniging uit De Lutte. 
Het Oldenzaalse bedrijf volgt hiermee 
Autobedrijf Wessel op, dat besloot om 
na 14 jaren van trouw sponsorschap te 

stoppen als hoofdsponsor van Lutheria. 
Met trots presenteert Lutheria dan ook 
hun nieuwe hoofdsponsor: Denko ICT.
Marije Vloothuis, lid van de sponsorcom-
missie van Lutheria, is erg blij met Denko 
ICT als nieuwe hoofdsponsor. “Ik vind het 
belangrijk om een betrokken sponsor 
voor de club te hebben. Denko ICT is dat 
absoluut en draagt de Lutterse gemeen-
schap een warm hart toe.”
Denko ICT is een full-service ICT & 
Telecom dienstverlener voor het MKB in 
Twente.
Lutheria bedankt Denko ICT voor hun 
vertrouwen en op naar een goede en 
sportieve samenwerking!

ACTIVITEITEN DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

DENKO ICT NIEUWE HOOFDSPONSOR VAN LUTHERIA

DorpsInfoPunt 
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag:
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.
18.30 – 19.00 uur: St. Dorpsbelangen ( alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag:
19.00 – 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Donderdag:
10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Openingstijden dorpshoes Erve Boerrigter: In de vakantieperiode van maandag 23 
juli t/m zondag 2 september 2018. Elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden bibliotheek: Elke werkdag van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 
uur. Er is in de vakantieperiode geen bieb personeel aanwezig.

Openingstijden VVV: Elke werkdag geopend van 09.00 – 16.30 uur en de zaterdagmor-
gen van 10.00 – 13.00 uur.

In de vakantieperiode zijn geen activiteiten in ons dorpshoes zoals yoga, bridge, mu-
zieklessen en EHBO. Wel is het ontmoetingspunt van Zorggroep Sint Maarten er  elke 
dinsdag en vrijdag. Vanaf maandag 3 september starten bijna alle activiteiten weer. 
Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd mailen gea@dorpshoes.nl of bellen 0541-
552009. Elke dag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u van informatie te voorzien.
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Op zondag 16 september wordt er weer 
een landleven fietstocht gehouden. Ook 
dit jaar is er weer een afwisselend pro-
gramma samengesteld met verrassende 
en mooie bedrijven om te bekijken, 
uiteraard zijn er onderweg heerlijke 
proeverijen.
Deelnemers kunnen genieten van de lan-
delijke omgeving van de zuidkant van De 
Lutte en Losser. De route is 30 km en gaat 
o.a. door de natuurgebieden Boerskotten, 
Fleerderhoek, Lossers Voetpad en het 
buitengebied van Losser. Op de route zijn 
maar liefst 7 stops. Zo is er koffie met lek-
kers op een prachtige plek, wordt er een 
bezoek gebracht aan een bijzondere Bed 
and Breakfast, en is er bij een zorgboer-
derij een warme hap. De fietsers brengen 

een bezoek aan Groei en Bloei op cultuur-
park Erve Kraesgenberg. Daarna gaat de 
route naar een horecagelegenheid voor 
een drankje en is er nog weer een stop 
voor een warme hap en bezichtiging bij 
een bedrijf in De Lutte. Als afsluiting een 
ijsje in het centrum van De Lutte. Ga je 
mee fietsen? Geef je van tevoren op bij 
VVV De Lutte (i.v.m. maximum aantal 
deelnemers). De start is tussen 10.00-12.00 
uur bij VVV De Lutte, Plechelmusstraat 14, 
de deelname bedraagt € 16,50 inclusief 
de hapjes, kinderen t/m 12 jaar € 12,50. 

Voor meer informatie; vvvdeluttelosser.nl 
aanmelden kan via: 0541-551160 of info@
vvvdeluttelosser.nl

In de maand september zal het 
papier niet de tweede zaterdag van 
de maand opgehaald worden in De 
Lutte. 

Het ophalen van het oud papier zal 
verplaatst worden naar zaterdag 15 
september. Wij vragen u vriendelijk 
om het dan aan straat te zetten of 
weg te brengen naar de sporthal of 
het voetbalveld. 

WIJZIGING OUD PAPIER
SEPTEMBER

INSCHRIJVING LANDLEVEN FIETSTOCHT GEOPEND

  Tel: 06 48 64 03 30 
www.anneliesuitvaartbegeleiding.nl

- advertentie -
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

 Beste klant, u bevindt zich in Duitsland. 
In dit land kunt u met uw KPN Mobiel 
abonnement bellen, sms’en en internet-
ten zonder extra kosten. Dat berichtje 
kreeg ik toen we onderweg waren naar 
onze vakantiebestemming. De rest van de 
autorit heb ik me angstvallig afgevraagd 
hoe ik het zou gaan doen, níet internet-
ten op vakantie. Want sinds dit jaar kan 
dat. Overal waar je bent in Europa, gratis 
mobiel internet. Het leek zo mooi. Maar 
nu het er is, wil ik het niet! 
Ik wil me niet óók nog op vakantie laten 
verleiden door mijn telefoon. Want dat 
het gaat gebeuren staat vast. Het zit zo 
in mijn systeem vastgeroest dat ik de 
godganse dag verbinding heb met de 
complete wereld, en daarmee dus ook 
verbinding met die telefoon. Bijna navel-
strengerig. Ik wil zo graag gedwongen 
worden om twee weken lang alleen maar 
te genieten van mijn gezin, van de ber-
gen, van lekker eten, van de zon en van 
een boek. Gewoon van alles. Of desnoods 
van niks. Maar in ieder geval analoog.
In de auto deel ik mijn angst met Stephan. 
Hij zucht. ‘Had dat rotding dan thuis 
gelaten!’ moppert ie. Ik mompel iets 
onverstaanbaars terug, zodat ik daar later 
alle kanten nog mee op kan. ‘Jij hebt hem 
toch zelf ook bij je?’ kaats ik terug. Maar 
volgens Stephan is dat alleen om te bel-
len. Met één opgetrokken wenkbrauw kijk 
ik hem aan. Ik probeer te peilen of hij liegt 
of dat-ie dit echt meent.
Onderweg maken we een lange stop 
zodat we even kunnen eten en de kin-
deren een beetje van hun energie kwijt 
kunnen. Min of meer per ongeluk heb 

ik mijn telefoon in de auto laten liggen. 
Minstens vijf keer heb ik in die pauze 
geprobeerd om mijn telefoon te pakken. 
En wat heb ik gemist na anderhalf uur in 
mijn digitale blootje: Twee onbelangrijke 
Facebook-meldingen, zestien berichten 
in een Whatsapp-groep die niet voor mij 
persoonlijk bedoeld zijn en één mail die 
niet om een reactie vraagt.
Het was zo fijn toen het gewoon niet kon. 
Toen je op vakantie nog niet gratis en 
onbeperkt elke vrije seconde verbinding 
kon maken met Nederland. Toen je nog 
geen ijzeren discipline nodig had om dat 
níet te doen. Vaak was er wel een WiFi-
verbinding dichtbij, maar dat gaf altijd 
gedoe. Een slechte verbinding of een 
wachtwoord dat niet werkte. En twaalf 
keer vragen naar het juiste wachtwoord 
dat doe je natuurlijk niet. Ik ben immers 
niet zo’n verslaafde. Bij de receptie van de 
camping had je vaak wel een goede ver-
binding. Maar dan zaten er op het muur-
tje voor het restaurant allemaal pubers 
en volwassenen met een buitenechtelijke 
affaire. Tenminste dat denk ik. Daar ging ik 
dus ook niet tussen zitten.
En zo ging ik voorheen op vakantie dus 
redelijke telefoonloos door het leven. 
Tóen realiseerde ik het me nog niet, maar 
op de momenten waarop ik geen bereik 
had, was ik misschien wel het gelukkigst. 
En toen dat besef er was sprak ik de le-
gendarische woorden: ‘Stef, ik denk dat ik 
mijn telefoon deze vakantie uit zet.’
Hij proest het nog net niet uit, maar aan 
zijn reactie merk ik dat hij me niet gelooft.
Ik geloof mezelf ook niet.
Tessa

ANALOOG GENIETEN
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KIEK ES

Aan goede antwoorden dit keer geen 
gebrek. Inderdaad had Tessa voor de Kiek 
Es! in de vorige uitgave een detailfoto 
gemaakt van het kunstwerk dat in het 
portaal van dorpshoes Erve Boerrigter 
staat. Een prachtig cadeau dat het be-
stuur werd aangeboden door de vrijwilli-
gers van de bouwploeg ter gelegenheid 
van de officiële heropening in 2011. Het 

juiste antwoord werd ons als eerste aan-
geleverd door Kim Ensink op Reimer. Ze 
bleef daarmee Jan van Mook (weliswaar 
Facebook-loos maar met digitale hulp van 
Benny Punt) en Agnes Schrader nipt voor. 
Kim, van harte, de digitale wisselbeker is 
voor jou.   

Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer 
een fraaie foto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan 
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek 
Es: www.facebook-com/kiekesintluut-
ke. In de reacties onder het betreffende 
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes en geef uw ogen goed de kost! 

De redactie

GRUT OET DE LUTT

Kinderen kunnen in al hun wijsheid 
en onbevangenheid vaak (onbe-
doeld) 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’ 
kunnen worden verzonden naar 
Tessa Olde Riekerink.
(tessaolderiekerink@ gmail.com).
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Zondag	26	augustus	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars		 :	Mirthe	en	Joyce	Rolink	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	de	MIVA	(missie	verkeersmiddelen	actie)	
	
Woensdag	29	augustus	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
Zondag	2	september	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	mevr.	T	Hesselink	
Misdienaars	 						:	Lars	Grote	Beverborg	en	Bart	Rolink	
	
Dinsdag	4	september	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	5	september	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	8	september	
16.00	uur																:	Zonnebloemviering	Erve	Boerrigter	
Voorganger												:	pastor	I.	Schraven	
	 	
Zondag	9	september	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger			 :	pastor	H.	Jacobs	
Lectrice	 		 :	mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Eva	Oude	Egbrink	en	Mirthe	Rolink	
	
Woensdag	12	september	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Overleden:		
Toon	Wigger,	Synagogepassage	3	Denekamp,	op	de	leeftijd	van	89	jaar.	
Paula	Benneker,	Aveleijn	Havezatesingel	Losser,	op	de	leeftijd	van	70	jaar.	
Gonny	Zwijnenberg-Koekenberg,	Molenkamp	Oldenzaal,	
op	de	leeftijd	van	84	jaar.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Intenties:		
Zondag	26	augustus:	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	Fien	Bosch-Wekking,	
Gerhard	grote	Beverborg,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Ouders	Heebing-Lentfert,	
Frans	Koertshuis,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	
Huttenhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Overleden	ouders	Roosenburg-Aalders,	
Cor	van	Loon	Rijswijk,	Johan	Grote	Beverborg	(Buurt),	Toon	Wigger,	Paula	
Benneker,	Gonny	Zwijnenberg-,	Koekenberg,		
Ter	gelegenheid	van	het	50	jarig	huwelijk	Herman	en	Ans	Zwijnenberg.	
	
Jaargedachtenis:	Jan	Schurink,	Hennie	en	Riekie	Westerik-Dreijerink,	Gerard	
Grote	Beverborg	(keizer),	Henk	Seijger,	Jan	Wonniger,	Pater	Jan	Schrader.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Paula	Scholte	Lubberink-Spijker.	
	
Zondag	2	september:	Ouders	Zwijnenberg-Kamphuis,	Ouders	Beernink-olde	
Meijerink,	Annie	Maseland,	Toon	van	Langen,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Willy	
Punt,	Suzette	Nijhuis-Oude	Grote	Beverborg,	Johan	Closa	Reynès,	Marietje	
Beernink-Bulthuis,	Johan	grote	Beverborg,	Hans	Nijmeijer,	Toon	Wigger,	Paula	
Benneker,	Gonny	Zwijnenberg-Koekenberg.	
	
Zondag	9	september:	Overleden	familieleden	Fam.	Kuipers-Swennenhuis,	
Ouders	Olde	Rikkert-Oosterbroek,	Rikie	grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	
Johan	Steghuis,	Toon	Wigger,	Paula	Benneker,	Gonny	Zwijnenberg-Koekenberg,	
Ter		gelegenheid	van	een	60	jarig	huwelijk.		
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Sanderink-Möllenkotte	(Binkhorst),	Lies	Koertshuis-
Smellink,	Hendrik	Kristen,	Annie	grote	Beverborg-ter	Brake,	Jan	Borchert,	Ouders	
Olde	Hendrikman-Veldscholten,	Echtpaar	van	Benthem-Reijmer,		
Tine	Kuiphuis-Werkhoven.	
	
Gedoopt:	
Julian,	van	Gert-Jan	Bruggink	en	Pia-Luise	Aufrecht.		
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.	
	
	
Pastorpraat:	NAIT	ZOEZEN	/	NIET	ZEUREN. 
Mijn	moeder	was,	geboren	in	Uithuizen,	boven	in	Groningen.	Ze	verhuisde	bij	
haar	huwelijk	naar	Dedemsvaart,	waar	mijn	vader	een	bakkersbedrijf	had.	
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Ze	had	zich	aangeleerd	om	keurig	Nederlands	te	spreken,	maar	soms	in	de	hitte	
van	de	strijd,	als	ze	even	orde	op	zaken	moest	stellen,	vergat	ze	het	Nederlands	
en	riep	ons	luid	tot	de	orde,	Nait	zoezen,	niet	zeuren.	Dat	woord	is	blijven	voort	
leven	in	ons	gezin,	en	als	we	elkaar	weer	eens	treffen	en	het	gesprek	wordt	
spannend	,	roepen	we	–	na	jaren	-	nog	steeds	in	koor,	Nait	Zoezen Niet	zeuren. 
We	staan	weer	aan	het	begin	van	een	nieuw	seizoen	,	ook	in	het	leven	van	onze	
geloofsgemeenschap.	Sommigen	zullen	het	fijn	vinden	om,		waar	je	voor	staat,	
weer	lekker	op	te	pakken,	anderen	misschien,	die	er	tegen	op	zien;	weer	
overleggen	over	allerlei	vieringen,	vergader-onderwerpen,	moeizame	
onderwerpen	die	zijn	blijven	liggen	of	die		zijn	door	geschoven,	tot	na	de	
vakantie	.Soms	kan	het	ook	heel	vruchtbaar	zijn	om	een	onderwerp	even	te	laten	
liggen	om	het	na	een	rust	pauze	weer	op	te	pakken.	Plotseling	moet	ik	denken	
aan	het	liedje	dat	we	heel	lang	geleden	zongen,	‘wij	zijn	samen	onderweg‘.	
Samen	is	niet	altijd	gemakkelijk;	SAMEN-WERKEN	kan	echt	een	moeilijke	opgave	
zijn.	Het	vraagt	respect,	begrip,	geduld,	duidelijkheid,	van	en	voor	elkaar;	niet	
moeilijker	maken	dan	het	soms	al	is,	NAIT	ZOEZEN. Van	harte	wens	ik	u	
allemaal	een	gezegend	jaar	toe, Letterlijk	van	harte	mijn	gebed	voor	u	allemaal. 
Ik	houd	van	Lumen	Christi.	

Henk	Jacobs,	em.	Pastor De	Lutte.	
	

Bidden	voor	de	wereldvrede		
In	de	R.K.	kerk	te	Ootmarsum	op	zaterdag	8	september	om	17.30	uur.	
In	een	eerder	parochieblad	hebt	u	kunnen	lezen	dat	de	Nederlandse	
bisschoppen	het	initiatief	hebben	genomen	om	dit	jaar	gezamenlijk	te	bidden	
voor	vrede	in	de	wereld,	op	Mariafeesten.	Dit	initiatief	wordt	van	harte	
ondersteund	en	onder	de	aandacht	gebracht	door	het	pastoresteam.	Het	bisdom	
Utrecht	heeft	hiervoor	9	juni	en	8	september	toegewezen	gekregen.	Op	9	juni	
heeft	dit	plaatsgevonden	in	Denekamp.	Op	zaterdag	8	september,		
feest	van	Maria	geboorte,	zal	er	in	Ootmarsum,	voorafgaand	aan	de	viering	van	
18.00	uur,	aandacht	aan	worden	geschonken.	Wij	nodigen	u	dan	ook	van	harte	
uit	om	hieraan	deel	te	nemen	om	zo	samen	aandacht	te	geven	aan	vrede	op	de	
wereld	en	laten	weten	dat	het	ons	als	christenen	niet	onverschillig	laat.		
Voorafgaand	aan	de	viering	van	18.00	uur	zullen	we	samen	de	rozenkrans	
bidden	met	deze	speciale	intentie.	Wij	hopen	dat	u	aanwezig	kunt	zijn.		
Aanvang	17.30	uur.	

De	locatieraad	en	de	pastoraatsgroep	Ootmarsum,	pastoresteam.	
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Nationale	Ziekendag	
Evenals	voorgaande	jaren	wordt	er	in	het	weekend	van	8	en	9	september	de	
Nationale	Ziekendag	gehouden.	Op	zaterdag	8	september	houden	we	in	de	
Dorpsboerderij	een	viering	ter	ere	hiervan.De	Communieviering	wordt	geleid	
door	pastor	Ingrid	Schraven.	De	zang	wordt	verzorgt	door	het	Plechelmuskoor	
van	de	kerk.	De	viering	begint	om	16:00	uur.	Vanaf	15:30	uur	bent	U	van	harte	
welkom.	Na	afloop	van	deze	viering	wordt	U	een	broodmaaltijd	aangeboden.	
Einde	ongeveer	17:15	uur.	U	kunt	zich	hiervoor	opgeven	bij	uw	gastvrouw	of	bij	
Dinet	Punt	Tel:	552250.	Langs	deze	weg	willen	wij	u	daarom	van	harte	
uitnodigen	voor	deze	viering.	U	mag	voor	de	gezelligheid	gerust	iemand	
meenemen.	Er	wordt	een	collecte	gehouden	voor	de	Zonnebloem.	

De	Zonnebloem		afd.	De	Lutte	
	
1	daagse	Bedevaart	Kevelaer	2018	
Ook	dit	jaar	hopen	we	weer	op	voldoende	deelname	om	de	dagtocht	naar	
Kevelaer	te	maken.	Net	als	voorgaande	jaren	is	het	eerste	dinsdag	van	
september	dit	jaar	op	dinsdag	4	september.	
We	gaan	met	de	bus,	de	dag	ziet	er	als	volgt	uit:	

Opstappen	in	De	Lutte-Beuningen	en	Denekamp,	Onderweg	koffie	met	
broodje,	Viering	in	de	biechtkapel,	Gezamenlijk	diner,	Mogelijkheid	voor	
kruisweg,	Tijd	om	zelf	in	te	vullen,	Lof	in	de	biechtkapel,	Soep	met	broodje	
Terugreis,	Zoals	het	er	nu	uitziet	is	de	prijs	€	45	pp.	Mocht	het	iets	verhoogd	
worden	dan	hoort	u	dit.	Opgave	bij:	Kitty	Dijkstra	tel:	296742	of	06	46027510	
mail:										ctmdijkstra@hotmail.com	,	Ans	van	Langen	tel:	552008	of	06	
20477333		mail:	ansvanlangen@hotmail.com	

	
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	
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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.	
	
Herinnering	
Informatieavond	H.	Vormsel	
Op	maandag	17	september	2018	om	19:30	uur	is	er	in	het	parochiecentrum	een	
informatieavond	over	het	H.	Vormsel.	(zie	’t	Luutke	11).	
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	
	
Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	12	september	komen	wij	weer	samen	in	het	
parochiecentrum.	Het	is	de	eerste	bijeenkomst	van	het	nieuwe	seizoen	en	we	
zouden	het	leuk	vinden	als	u	met	velen	komt.	We	gaan	er	weer	een	gezellige	
middag	van	maken.	U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	

Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
	

Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi 
Zie: ’t Luutke 11. 



Schreur
De Lutte




