
Agenda
10 Sep Uitwisseling in De Lutte
12 Sep KBO bez. aan Duvelshöfke
13 Sep Night @ the Woodside
16 Sep Zijactief: Openingsavond
17 Sep Ouderenuitstapje 
18 Sep KBO wandeltocht 
21 Sep Landleven fietstocht
22 Sep tot 27 Sep collecteweek
24 Sep Kaartavond SV. De Lutte

@Plechelmusharmonie
Kaarten NIGHT @ THE 
WOODSIDE zijn te koop bij 
VVV #delutte #losser #beu-
ningen en via 
http://www.
plechelmus
harmonie.nl 

Twitter

"Buurtbus De Lutte""Hoogste score voor arboretum 
De Poort Bulten"

"Kennismaking met College 
gemeente Losser"

"St. Jozefklooster""Kaartavonden S.V. De Lutte"

Uitgave 12 - van  3 September t/m 24 September 2014

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Open Monumentendag 2014"
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Jaarkalender 2014

10 Sep Uitwisseling Losser/Emsbüren in De Lutte
12 Sep KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshöfke
13 Sep Night @ the Woodside Sint Plechelmus Harmonie
14 Sep Open monumentendag manifestatie van mobiel erfgoed
16 Sep Zijactief: Openingsavond 19:00 uur
17 Sep Ouderenuitstapje stichting Dorpshoes. vertrek 8.30 uur 
18 Sep KBO wandeltocht in de schemering. start 18:30
21 Sep Landleven fietstocht VVV Toerist Info
22 Sep tot 27 Sep collecteweek Fonds Verstandelijk Gehandicapten
24 Sep Kaartavond S.V. De Lutte
1   Okt Lezing over cholesterol en diabetes in dorpshoes Erve Boerrigter
2   Okt Zijactief: Regioledendag
8   Okt Kaartavond S.V. De Lutte
12 Okt Twentse Cultuurtocht 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
22 Okt Kaartavond S.V. De Lutte
23 Okt KBO wandeltocht in de schemering 18.30 uur
5   Nov Kaartavond S.V. De Lutte
22 Nov H. Vormsel om 19:00
7   Dec 30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
21 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
26 Dec Kerstwandeling VVV Toerist Info

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  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 13 loopt van 24 September t/m 15 Oktober kopij
inleveren voor woensdag 17 September voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE 

COLLEGE GEMEENTE LOSSER KOMT 
KENNISMAKEN. 

Maandagavond 25 augustus was het college in Erve Boerrigter om kennis te maken met 
St. Dorpsbelangen. We hebben deze gelegenheid aangegrepen om het college een tour 
aan te bieden in een golfkar van Natuurmonumenten (waarvoor dank). De tour liep langs 
alle voor ons belangrijke plekken in De Lutte, waar we aandacht voor hebben en waar we 
al resultaten hebben geboekt in het Project “Kies je Kans”. 
Het gaat om: de wegkwaliteit van de pastoor Geerdinkstraat, aanzicht Hotel Berg en Dal, 
de Sproakstee, snelheden op de Bentheimerstraat, oversteken vanaf de Augstweg, Lut-
termolen onderhoud hoofdsloten en speelplaatsen, herinrichting Dorpstraat, parkeren 
Wielewaalstraat, doorsteek Ambachtstraat naar Luttermolen, Kruising Postweg / Losser-
sestraat en vervallen schuur en als laatste de bouwplannen op terrein Oosterbroek aan 
de Dorpstraat en Lossersestraat. 

Het was een informatieve en constructieve bijeenkomst. De Lutte en Beuningen hebben 
nu een vaste contactpersoon in de persoon van wethouder Marcel Wildschut. Hij zal 
regelmatig worden uitgenodigd bij onze vergaderingen om de communicatie zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen.  

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. mail@dorpsbelangendelutte.nl  

Buurtbus mag maximaal 8 passagiers vervoeren. 

Nu de vakanties weer zijn afgelopen en het weer wisselvalliger gaat worden, willen wij 
middels deze publicatie erop wijzen, dat de buurtbus maximaal 8 personen per rit mag 
vervoeren. In het verleden is het nog wel eens voorgekomen dat een chauffeur meer 
passagiers meenam dan wettelijk toegestaan, omdat een tentamen/examen of een 
andere belangrijke afspraak een geweigerde 
passagier in de problemen zou kunnen bren-
gen. 
Het kan echter niet zo zijn dat de problemen 
van de passagiers het probleem worden 
van onze chauffeurs. De gevolgen voor de 
chauffeur, die een ongeluk krijgt met de bus, 
waarin hij teveel passagiers vervoert, zijn nl. 
niet te overzien. Ter bescherming van onze 
chauffeurs rekenen  wij hiervoor op ieders 
begrip. 
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St. Jozefklooster

Pastoor J.C.Rüding, die van 1919 tot 1952 pastoor was in De Lutte, heeft met name in de 
beginjaren van zijn tijd als geestelijk herder van de parochie De Lutte veel gedaan voor 
onze gemeenschap. De verbouwing van de oude uit 1831 daterende  (waterstaats) kerk 
tot het huidige kerkgebouw was een van zijn wapenfeiten, evenals een uitbreiding van 
het kerkenbos in 1924 toen erve Groot Bavel werd verkocht. Maar na zijn komst in De 
Lutte zette hij zich al vrij snel in voor de realisering van een klooster  naast de pastorie. 
Hij wilde namelijk graag een zustershuis waarin nog niet schoolplichtige kinderen konden 
worden opgevangen en dat werd de “bewaarschool” naast het kloostergebouw. Daar-
naast wilde hij ook dat de meer volwassen meisjes deskundig naai- en kniponderwijs 
konden krijgen. Ook de wijk- en ziekenverpleging zou vanuit zo'n klooster goed verzorgd 
kunnen worden. Een vooruitziende blik? …. dat had pastoor Rüding zeker want in de 
jaren daarna bleek het St. Jozefgesticht  in een grote behoefte te voorzien. 

Dankzij financiële bijdragen van parochianen kon op 2 maart 1922 de eerste steen wor-
den gelegd voor het door architect Clemens Hardeman ontworpen en door de aanne-

mers Spit en Anconé uit Oldenzaal gebouwde 
klooster. Zusters van de St. Jozefcongregatie 
uit Amersfoort waren bereid om het “liefdes-
werk” in De Lutte uit te oefenen. In augustus 
1922 was het gebouw gereed en namen de 
eerste zes eerwaarde zusters met moeder 
Gregoria als eerste moeder-overste hun intrek 
in dit gebouw. Al vrij snel bezochten een groot 
aantal kinderen de bewaarschool. Ook de naai- 
en kooklessen werden goed bezocht, terwijl 
andere zusters ijverig hun werk deden in het 
dorp en omgeving als ziekenverpleegsters. 
Ongetwijfeld zullen vele oudere Luttenaren 
nog met gemengde gevoelens terugdenken aan 
die tijd dat de nonnen van het St. Jozefklooster 
hun goede werk deden voor de gemeenschap 
De Lutte en zondags in de voorste bank van 
de kerk zaten in hun zwarte kleding met grote 
kappen en witte bef. 

Maar de tijden veranderden en 
toen na de oorlog het “liefdes-
werk” van de kloosterzusters 
overal  geleidelijk aan werd over-
genomen door “leken” gebeurde 
dit ook in De Lutte. Eind 1961 
deelde de Congregatie van de 
zusters van St. Jozef uit Amers-
foort aan het kerkbestuur mede 
dat men wilde stoppen met de 
werkzaamheden in De Lutte.
Toen werd nog onderzocht of het 
klooster een bejaardencentrum zou kunnen worden, maar dit bleek niet haalbaar. Nadat 
het klooster werd overgenomen door het kerkbestuur en werd besloten om het gebouw 
met ondergrond te verkopen aan de gemeente Losser, besloot die in 1971 tot sloop. He-
laas verdween toen een op zich monumentaal gebouw uit het dorpsbeeld  van De Lutte.
Op de vrijkomende grond werd in de jaren daarna een bibliotheek gebouwd en in 1978 
werd op de naastgelegen grond het voormalige kleuterschooltje uit Beuningen weer 
opgericht als een VVV kantoortje en peuterspeelzaal. Daarover later nog eens ? … maar 
nu staan ook deze beide panden leeg in afwachting op een nieuwe bestemming.
Of de realisering van een gezondheidscentrum op die plek haalbaar is zal de toekomst 
uitwijzen  maar tot zo ver deze korte terugblik op de geschiedenis van deze plek. 
-Tonnie Bekke- 

            -advertentie-

Collecteren: kleine moeite, groot 
plezier!

Elk jaar, in de laatste week van septem-
ber, houdt Fonds Verstandelijk Gehan-
dicapten haar collecte. In de week van 
22 tot 27 september 2014 gaan onze 
enthousiaste collectanten langs de 
deuren en staan zij met de collectebus 
op drukke plaatsen om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Geld dat ten goede 
komt aan waardevolle projecten voor 
mensen met een verstandelijke handi-
cap. Uw bijdrage vergroot hun wereld!

Marjon koop

KRONIEK  DE LUTTE
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Activiteiten Dorpshoes Erve Boerrigter

Informatie volwassenen:

Nieuwe Yoga cursus.
Losmaakoefeningen, Yogahoudingen, adem- en 
ontspanningsoefeningen staan in deze nieuwe Yoga cursus centraal. 

De lessen worden verzorgd door: Michele ten Seldam, Gedipl. Yoga – docente, Lid Ver. 
Yogadocenten Ned.

Start:    Woensdag 17 september as. ( proefles) – 3 december 2014
Duur:   11 lessen van 75 min.
Tijd:     Woensdagavond van 19.30 – 20.45
             ( in overleg te vervroegen )
Plaats:  Dorpshoes Erve Boerrigter
             Plechelmusstraat 14
  7587 AM De Lutte
Kosten: € 95,00
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u mailen naar:
Email: mhtenseldam@gmail.com
www.yogadinkelland.nl

Workshops Mandala / Chakra tekenen.
De workshops worden geven door een Energetisch therapeut en Bewustzijnswerker.

Voor een cursus- of workshop programma 2014/2014 kunt u voor meer informatie kijken 
op: www.elisedonker.nl of bellen naar: 0543-531681
Wilt u een Computercursus volgen in Erve Boerrigter kom dan langs bij de infotheek of 
neem een kijkje op de website: www.csdenekamp.nl

Schuif-Aan
De zorggroep Sint Maarten en het dorpshoes Erve Boerrigter bieden de inwoners van De 
Lutte de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in het dorpshoes.
Onder het motto “Schuif-Aan” kunt u samen met de ander bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes, deze maaltijd nuttigen.

De “Schuif-Aan activiteit is altijd te bezoeken op de vrijdagmiddag.
De kosten bedragen 7,00 euro voor een voor-, hoofd- en nagerecht.
Voor deze activiteit moet u zich uiterlijk op maandag voor 12.00 uur voor de “Schuif-Aan 
van vrijdag aanmelden bij:
Het dorpshoes Erve Boerrigter, tel: 0541-552009 of mail naar jan@dorpshoes.nl

Accordeon middag in Erve Boerrigter
Op vrijdag 26 september vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom voor een gezellige 
middag met accordeon muziek. Verdere informatie in volgende uitgaven van 't Luutke.

Voorinformatie:
Op 1 oktober a.s. wordt er in Erve Boerrigter een gratis lezing verzorgd over cholesterol 
en diabetes.

Informatie kinderactiviteiten:
Maand: September 2014
 
Thema: Kookcafe voor kids
Dinsdag 9 september 2014: Cupcakes versieren
Dinsdag 16 september 2014: Sorbets, smoothies en milkshakes
Dinsdag 23 september 2014: High tea

Zin om mee te bakken en te smullen geef je dan op bij jan@dorpshoes.nl of bel naar 
0541-552009
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter
Tijdstip: 15.00 – 16.30
Dag:  dinsdag
Leeftijd: basisschoolleeftijd 
Kosten: 12,50 euro voor 3 bijeenkomsten
Min: 6 deelnemers
Wil je per keer meedoen dan zijn de kosten 5,00 euro

Kaarten S.V. De Lutte 
Het kaartvirus is weer uitgebroken, het is weer zover. Bij S.V. De Lutte worden de kaarten 
weer geschut. Ook dit seizoen, 2014/2015, spelen we 2 blokken van elk 6 rondes. Het 
behaalde punten aantal van de hoogste 4 rondes telt mee voor de eindprijs per blok. 
De data’s van het eerste blok zijn vastgesteld op: 
wo. 24 september
wo. 8 oktober 
wo. 22 oktober
wo. 5 november
wo. 19 november
wo 3 december
De aanvang is als vanouds vastgesteld op 
20.00 uur. 
Het organiserende comité hoopt ook dit 
seizoen op een grote deelname. 
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Open Monumentendag 2014 
Het landelijke thema voor Open Monumentendag 2014 is ‘OP REIS’. Op reis laat mensen 
reizen over land, over water, door de lucht en in hun verbeelding. Met reizen, vervoer en 
transport verhaalt Open Monumentendag over de dynamiek die daarmee gepaard gaat, 
de invloed die reizen en vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien en 
de inrichting van Nederland en de manier van leven. Met de keuze voor de titel ‘Op reis’ 
wordt ruimte gegeven aan de verbeelding. In de gemeente Losser is die verbeelding wel 
nodig, want zoveel monumentaals is er op het gebied van reizen niet aanwezig. Er wordt 
op twee verschillende dagen op twee verschillende manieren invulling aan het thema  
gegeven. De toegang tot de geopende monumenten en evenementen is gratis!

Zondag 14 september De Lutte
In De Lutte vindt op zondag 14 september op het voorterrein van het dorpshoes, Erve 
Boerrigter een manifestatie plaats van mobiel erfgoed. U krijgt hierbij een indruk van de 
wijze van vervoer door de jaren heen. Tentoongesteld worden oude auto’s (oldtimers), 
motoren, brom(fietsen) en rijtuigen zoals ze voornamelijk gebruikt werden op het platte 
land (o.a. koetsen). Bijzonder zijn de replica van een Mercedes uit 1896, een Berlijnse VIP 
dubbeldekker, een trouwkoets uit 1960, een jachtwagen, een Duitse kleedwagen en tal 
van scooters, motoren en fietsen. Tevens vindt in de boerderij een foto-expositie plaats 
van mobiel erfgoed en oude handelswegen (Hessenwegen). Doorlopend worden er oude 
films gedraaid. Het Piepenrek uit Oldenzaal zorgt voor de muzikale noot.
De manifestatie in De Lutte is van 11.00 tot 16.00 uur geopend en is gratis toegankelijk.

Zaterdag 13 september Losser/Glane
In Losser zijn op zaterdag 13 september de Martinustoren (14e eeuw), de Protestantse 
kerk (1810) en de H. Maria Geboortekerk (1902) van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Er zijn 
deskundige gidsen aanwezig. Steenfabriek De Werklust en het Syrisch-Orthodoxe Kloos-
ter in Glane zijn alleen tijdens rondleidingen te bezichtigen, die om 13.00 uur aanvangen. 
De rondleiding in de Steenfabriek wordt om 15.00 uur nog een keer herhaald.

Meer informatie op www.vvvdeluttelosser.nl en www.dedreemarken.nl     

Leden Zijactief
 Op donderdag 2 oktober as. is er bij zalencentrum Hutten in 
Rossum de Regio ledendag.
Graag opgeven bij Marga Uit Het Broek, opgave is mogelijk 
tot en met 23 september. U dient de kosten van deze inte-
ressante dag bij opgave te betalen. De kosten zijn € 10,00 
per persoon inclusief lunch. De Zijactief ledendag begint om 
10.00 uur, de zaal is open om 9.30 uur.
We vertrouwen op een goede opkomst.

Het bestuur Zijactief

Arboretum

Het bestuur van  de Nederlandse Dendrologische Vereniging heeft de NDV plaquette-
commissie in het leven geroepen om alle arboreta (15 grote en vele kleinere) te be-
zoeken en te beoordelen. Bij de beoordeling kreeg het arboretum De Poort Bulten in 
De Lutte de hoogste score. Het ruim 100 jaar oude park is ontworpen door Leonard A. 
Springer, ook één van de oprichters van de Dendrologische Vereniging.

Voorzitter Jos Koppen sprak over onder meer: Poort Bulten voert een actief beleid om 
bezoekers te betrekken bij de ontwikkeling en het groen in het park, het park verkeerd 
in een uitstekende conditie, grote afwisseling van planten en bomen, de commissie was 
ingenomen met het brede assortiment, de website van Poortbulten is heel toegankelijk, 
de goed onderhouden planten worden voorzien van naamgeving en etikettering. Het 
arboretum is een oase van rust, waarin een groot aantal niet-alledaagse maar wel prach-
tige bomen groeien.

De huidige beheerders (Regio Twente en de Universiteit van Wageningen) van het ar-
boretum organiseren veel activiteiten, zodat ook niet-dendrologen op een leerzame en 
speelze wijze in contact komen met de schoonheid van bomen en andere planten. Maar 
volgens de dendroloog waren er toch ook kanttekeningen: de vormgeving van de perken 
mag wat losser, het is behoorlijk dicht geplant waardoor de zichtlijnen er niet meer zijn, 
er mag meer kleur gepoot worden, daar tegenover was het niet gemaaide gras met alle 
wilde bloemen weer een lust voor het oog. Hier heeft IVN Losser/DeLutte ook bij gedra-
gen.

Tot slot mocht de bereikbaarheid wel beter. Burgemeester Sijbom van de gemeente 
Losser, die onthulling van de plaquette mocht verrichten had hier wel anwoord op. "Het 
college van B&W van de gemeente Losser is hier echt druk mee. Vanaf 2017 moet hier in 
De Lutte een treinhalte
 met klein perron komen. 
Samen met Bad Bentheim 
werken we hier aan", aldus 
Sijbom. Na de onthulling, 
verricht door de burgemees-
ter en Hans van Agteren 
wethouder van Enschede en 
tevens dagelijks bestuurslid 
van de Regio Twente, mocht 
de beheerder een oorkonde 
in ontvangst nemen bestemd 
voor de nieuw te bouwen 
horecavoorziening in het 
arboretum. 
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Zaterdag 6 september : Voedselbankweekend 
19.30 uur   : Communieviering m.m.v. 
      Themakoor 
Voorganger   : pastor L. Ros 
Lectrice   : mevr. M. Oude Ophuis 
Collecte   : 2e collecte voor uitstapje misdienaars 
 
Zondag 7 september  
9.00 uur   : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor    
Voorganger   : pastor N. Nijhuis       
Lectrice   : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars   : Mirthe en Bart Rolink 
Collecte   : 2e collecte voor Uitstapje misdienaars 
10.30 uur    : Doopviering  
 
Woensdag 10 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 14 september   Ziekenzondag  
9.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor  
Voorganger   : pastor H. Jacobs 
Lectrice   : Mevr. G. Maseland  
Misdienaars   : Joyce Rolink en Sem Kole 
 
Woensdag 17 september : 19.00 uur Communieviering  
          
Zondag 21 september  
9.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor    
Voorganger   : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : Mevr. T. Volker  
Misdienaars   : Bram en Coen Volker 
 
Woensdag 24 september : 19.00 uur Communieviering 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

Misintenties: 
Zondag 7 september:  
Gerrit Koehorst, ouders Nijhuis-Reijmer, Marie Bulter-groote Beverborg, Ouders 
Haarman-Bartelink, Gerhard Beernink (Merelstraat), Hendrik Beernink,  
Herman Koertshuis, Toos Nijhuis-Sweerts, Siny Huisken-Beijerink, Gerrit Huisken,  
Greetje Huisken-Feddema, opa en oma Huisken, Annie Huisken-Schrader, Willy 
Huisken, Roos Huisken, Gerrit Blokhuis, Ria Brummelhuis, Wim Brummelhuis, 
Truus en Joop Koot-Huisken, Brigitte Campos López-Beernink, Rikie Wessel-
Nijhuis, Benny Luyerink, Henk grote Beverborg, Dora Molthof-Eertman. 
 
Jaargedachtenis: 
Johan en Marietje Nijhuis-van Langen, Ine Nijhuis-Wigger, Hendrik Kristen, 
Bernard Visschedijk, Henk Nijhuis, Ouders Wonniger-Rolink. 
 
Zondag 14 september:  
Liesbeth Wigger-Rakel, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Hendrik Jozef Grunder, 
Ouders en Zoon Maseland, Ouders Nolten-Harbert, Echtpaar Seijger-Bulthuis, 
Bernard Hampsink, Ouders Gieslink-Grashof, Wim Velthuis, Jan Heijdens, 
Bernhard Grote Beverborg, Toos Nijhuis-Sweerts, Bennie Schasfoort 
(Merelstraat), Rikie Wessel-Nijhuis, Benny Luyerink, Henk grote Beverborg,  
Dora Molthof-Eertman. 
 
Jaargedachtenis: 
Annie Rolink, Johanna Nolten-Harbert, Gerhard Punt, Ouders Olde Hendrikman-
Veldscholten, Ouders Sanderink-Möllenkotte (Binkhorst), Echtpaar van 
Benthem-Reijmer. 
 
Zondag 21 september: 
Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Wies Scheper-Rikmanspoel, Truus 
Egberink-Grashof, Jan Volker, Herman Koertshuis, Gerard Benneker-Thijs en 
Thomas, Toos Nijhuis-Sweerts, Benny Luyerink, Henk grote Beverborg,  
Dora Molthof-Eertman. 
 
Jaargedachtenis: 
Gerrit Reerink, Annie grote Beverborg-ter Brake, Ouders Monnikhof-Ophuis, 
Ouders Zwijnenberg-Reijmer, Ouders Bosch-Hampsink, Ouders Nijhuis-Hooge 
Venterink, Bernard oude Egbrink, Hendrik Schrader en kleizoon Mayk, Frans 
Jeunink, Diana Winkel. 
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Overleden: 
Benny Luyerink, Postweg 25. Op de leeftijd van 57 jaar 
Henk grote Beverborg, Hoge Kaviksweg 2. Op de leeftijd van 84 jaar 
Dora Molthof-Eertman, Pastoor Geerdinkstraat 6-6. Op de leeftijd van 82 jaar 
 
 
 
Pastorpraat 
Als je wilt kan er veel ( soms alles ). 
Eens per jaar gaan we op visite bij twee families in Polen. Al 25 jaar liften ze met 
ons mee. De voedsel transporten eind jaren ’80 waren het begin. Als je er in die 
dagen naar toe reed, dan was dat echt een angstig avontuur. Bij Helmstedt , de 
grens tussen west en oost Duitsland  stond je drie uur stil voor een (gewapende) 
passen controle en op de grens tussen oost Duitsland en Polen weer de zelfde 
ceremonie. Vanaf Berlijn tot achter Krakow een één- baans – betonplaten weg. 
Ons eerste kontakt was een gezin waar net een jongetje geboren was, die achter 
de kachel met een paar kleertjes aan in een plastic tas warm gehouden werd.  
En wie herinnert zich niet die beroemde dagen dat de Muur in Berlijn viel en het 
communisme een ‘zachte ‘dood stierf. En voor mij is het grote wonder dat een 
land als Polen vanaf dat moment het communisme over boord zette en zelf de 
handen uit de mouwen heeft gestoken. Ze werden daar toe in staat gesteld door 
de steun van EG. De afgelopen week zijn we weer op ‘familie visite ‘geweest, de 
kinderen van 25 jaar geleden zijn nu zelf vader en moeder geworden, hebben 
een goede school opleiding gehad, spreken Duits en Engels, beginnen een eigen 
bedrijf en als er geen werk te vinden is, zoeken ze het in heel Europa. In ons land 
werken 200.000 mensen uit Polen en ze kunnen met iedere euro 4x zoveel doen 
in hun land als wij in Nederland.  ALS JE MAAR WILT en KUNT. Het klinkt bijna als 
het verhaal van het evangelie waar mensen moeten woekeren met hun talenten, 
wie er twee heeft moet er vier van maken. Je zelf willen uitdagen, aan je zelf 
laten zien wat je allemaal aan kunt. Onze levens opdracht ligt vaak gewoon 
letterlijk ‘voor de hand ‘ Veel succes.  
 

Hartelijke groeten Henk Jacobs, em. past. 
 
 
 
 
 
 

Cantateviering met medewerking van het Martinikoor. 
Wilt u weer eens een keer iets anders in de kerk meemaken? 
Dan wordt U van harte uitgenodigd om zaterdag 27 september naar de 
Plechelmuskerk te komen. Er is om 18.00 uur een cantateviering met 
medewerking van Martinikoor uit Losser. In een cantateviering staat zang 
centraal en wordt ondersteund door het lezen van gedichten, lezingen en 
gebeden. Er wordt geen communie gedeeld. Het is dus een zogenaamde 
andersoortige viering, helemaal in lijn van het liturgisch beleidsplan van Lumen 
Christi. Het Martinikoor heeft prachtige Slavisch-Byzantijnse liederen en Negro-
spirituals ingestudeerd en zullen deze voor en tijdens de viering ten gehore 
brengen. 
Ria Bekke en Marietje Brookhuis hebben de viering samen met het koor 
voorbereidt en zij zullen de viering ook leiden. Dus komt u op tijd en gaat u 
genieten van de prachtige zang van het Martinikoor. 

 
Werkgroep Liturgie De Lutte. 

 
 
Actie voor piano succesvol 
De oproep voor een piano ten behoeve van het Huis van Spiritualiteit in de 
kloosterkapel te Ootmarsum was zeer succesvol. Verschillende parochianen 
hebben positief  gereageerd om een piano te schenken. Helaas kunnen wij er 
slechts één plaatsen. Inmiddels staat een piano uit de geloofsgemeenschap 
Beuningen in de kapel. 
 Graag wil ik de schenkers heel hartelijk danken voor de piano, die voortaan in 
ons Huis voor Spiritualiteit zal klinken bij de ondersteuning van onze muzikale 
activiteiten. Tevens hebben we ook vanuit dit aanbod een piano kunnen 
schenken aan de kapel van het verpleeghuis te Delden. Ook hiervoor onze 
oprechte dank, als mede dank voor iedereen die zijn/haar piano ter beschikking 
wilde stellen.  
Wij hopen dat ook deze uiteindelijk een goede bestemming zullen vinden! 
 

pastor Jan Kerkhof Jonkman   
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Huis van Spiritualiteit start met Iconen schilderen 
Na de opening in het weekend 5, 6, en 7, september start het Huis van 
Spiritualiteit haar eerste activiteit met Iconen.  
Bent u ook zo geïnteresseerd in Iconen? Kom dan op dinsdagmiddag   
9 september om 14.00 uur naar de kloosterkapel in Ootmarsum, waar pastor 
Paul Brenninkmeijer een lezing houdt over de achtergrond van iconen en de rol 
van Iconen in de Byzantijnse Liturgie. Deze lezing is niet alleen bedoeld voor 
mensen die Iconen gaan schilderen, maar voor iedereen die belangstelling heeft 
voor Iconen.  
Op woensdagmiddag 24 september, om 14.00 uur, start de cursus “Zelf Iconen 
schilderen” onder leiding van Jos Bentert van het St. Jozef Iconenatelier uit 
Noord Deurningen. In een gewijde ruimte gaan we onze eigen Icoon schilderen 
met een afbeelding van de Moeder Gods of Christus. Teken- of schilderstalent is 
niet noodzakelijk. Voor alle materialen wordt gezorgd en zijn bij de cursusprijs 
inbegrepen. De totale cursus duurt 10 tot 12 woensdagmiddagen. Na afsluiting 
van de cursus wordt uw icoon gewijd in een speciale viering. 
Kosten Iconenlezing: € 2,50, kosten cursus en Zelf Iconen schilderen: € 145,00. 
Betaling vooraf aan de bijeenkomst in de kloosterkapel van Maria Ad Fontes, 
Oostwal 24 te Ootmarsum. Voor opgave en nadere informatie: 
secretariaat@lumenchristi.nl  telefoon: 0541-353551. 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  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 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) 

 
 

 

De R is weer in de maand, dus u kunt weer volop gaan 
genieten van onze ambachtelijke; 

●  Kippenrookworst 

●  Erwtensoep 

●  Kipbaklever 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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