
Agenda
20 Sep VVV fietstocht
24 Sep Zonnebloem: Koelant
24 Sep KBO Klootschieten
  7 Okt KBO wandeling
  7 Okt Kaarten s.v. De Lutte
16 Okt KBO themamiddag 
18 Okt Twentse Cultuurtocht
21 Okt Kaarten s.v. De Lutte

@RiaEgberink
Vele gasten van de Zonne-
bloem aanwezig bij de Zieken-
zondag viering in @dorpshoes 
Erve Boerrigter 
@Delutte  

Twitter

"Wedstrijdinformatie 
vv Lutheria"

"Wedstrijd: Wie heeft de mooi-
ste goastok van Twente"

"Halloween 2015 
Het Geheimzinnige Circus"

"Kroniek De Lutte - Geestelijke 
dochters of klopjes"

"Kaarten S.V. De Lutte"

Uitgave 13 - van  16 September t/m 6 Oktober 2015

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Kerkelijk nieuws locatie 
De Lutte"

"Zonnebloem Ziekenzondag 
viering http://bit.ly/1i6L0h1"
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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 (Huisartsenpost Oldenzaal) 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 14 loopt van 7 oktober t/m 27 oktober 2015 kopij
inleveren voor woensdag 30 september voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Jaarkalender 2015
20 Sep VVV Landleven fietstocht
24 Sep Zonnebloem: rondleiding en picknick bij kaasboerderij Koelant
24 Sep KBO Klootschieten
  7 Okt KBO wandeling in de schemering
  7 Okt Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
16 Okt KBO themamiddag over "omgaan met verlies"
18 Okt Twentse Cultuurtocht
21 Okt Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
27 Okt Parochieavond in de Vereeniging aanvang 20.00 uur
  4 Nov Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
12 Nov KBO Eddy Oude Voshaar: hilarische middag
15 Nov MTB tocht “De Helletocht” start 08.30-10.00 uur in De Blokhut in De Lutte
17 Nov Geloofsgemeenschap De Lutte Ouderendag
18 Nov Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
16 Dec KBO Adventsviering in de Vereeniging.
  2 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
  5 Dec Afvoeren Graaf en opkomst nieuwe Graaf Bosdûvelkes
  6 Dec 31e Snertloop De Lutte
11 Dec Jeugdgala Bosdûvelkes
13 Dec Instuif en receptie nieuwe Graaf Bosdûvelkes
16 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie bij ‘t Theeluttke
27 Dec Open loodsen carnaval wagenbouw
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Nieuw in ’t Luutke!
Al vaker hebben we op deze plek de ambitie uitgesproken om ons dorpsblad te verrijken 
met nieuwe rubrieken. Het succes van de actie ‘Vrienden van ’t Luutke’ (aanmelden kan 
nog steeds, zie de strook elders in deze uitgave!) heeft ons doen besluiten om daar nu 
ook een begin mee te maken. Vanaf nu zult u in elk Luutke een column aantreffen, in de 
volgende uitgave beginnen we met een fotorubriek.
Voor de columns wordt de redactie versterkt met een aantal gastschrijvers. Zij zullen in 
elk Luutke hun licht laten schijnen over actuele, herkenbare, dagelijkse, hele persoonlijke 
maar ook dorpse zaken. Soms prikkelend, soms ontroerend en dan weer goed voor een 
lach op uw gezicht. De naam van deze column? Ik zeg het oe! Reageren op deze bijdrages 
wordt ook mogelijk door een mail te sturen naar ons mailadres (luutke@dorpshoes.nl). 
Van daaruit worden de reacties doorgesluisd naar de scribenten.
Verder beginnen we binnenkort dus met een nieuwe fotorubriek. Onder het motto 
‘Hoe goed kent u De Lutte?’ laten we elk Luutke een detailfoto zien van een plek of een 
gebouw in ons dorp. Op de Facebook-pagina van Kiek Es kan iedereen meeraden waar 
de bewuste foto is gemaakt. Omdat ons budget geen uitbundige prijzen toelaat, zal de 
winnaar het moeten doen met een digitale beker en eeuwige roem. Het aardige van 
deze rubriek is dat uzelf ook foto’s kunt aanleveren. Voorwaarde is dan wel dat de gefo-
tografeerde locatie vanaf de openbare weg te zien moet zijn. Anders wordt het immers 
wel erg lastig om mee te kunnen doen. Hopelijk wordt deze nieuwe fotorubriek net zo’n 
succes als de vorige, ’t Luutke on Tour.
Wij hopen dat ons dorpsblad met deze twee aanwinsten nog leuker wordt om te lezen. 
En houden ons –zoals altijd- aanbevolen voor suggesties die daaraan ook bij kunnen 
dragen. 

Redactie ’t Luutke

Kaarten S.V. De Lutte
Het is weer zover. Bij S.V. De Lutte worden de kaarten 
weer geschud. Ook dit seizoen, 2015/2016, 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 van het eerste blok 2015/2016  zijn vastgesteld 
op:
wo 7 okt, wo 21 okt, wo 4 nov, wo 18 nov, wo 2 dec, en 
wo 16 dec. De aanvang is als vanouds vastgesteld op 
20.00 uur. 
Het organiserende comité hoopt ook dit seizoen op een grote deelname. 

Namens het organiserende comité,
Henk Dierselhuis.
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Geestelijke dochters  of klopjes
Vorige keer werd in deze rubriek o.a. geschreven dat bij de bouw van de eerste stenen 
kerk in De Lutte in 1831 de eerste steen werd gelegd door pastoor H.G. Van Coever-
den, de tweede door kapelaan J.Geerdink en de derde door de geestelijke dochter mej. 
Catharina Essink als voornaamste weldoenster der kerk.  Op 21 febuari 1837 stierf deze 
mej. Catharina Essink – zó schreef pastoor Geerdink later enkele jaren –  en hij vermeld-
de er toen bij dat zij geboren was in Delden, haar opleiding had genoten in het Ursuli-
nenklooster te Essen aan de Roer en dat zij later haar intrek had genomen bij de pastoor 
te De Lutte om in stille afgetrokkenheid te leven. In 1831 trad zij in de geestelijke staat – 
aldus J. Geerdink – en zij was zeer deugdzaam, zij bad veel en haar handarbeid verrichtte 
zij voor de armen en de kerk. Naast een bijdrage van fl. 5000,= voor de bouw van de kerk  
heeft zij bij haar overlijden bij testament bedragen nagelaten voor een godslamp, voor 
de armen en voor een wekelijkse mis.  De uitvoering hiervan droeg zij op aan pastoor 
H.G. van Coeverden als mede-erfgenaam. Blijkbaar was deze “geestelijke dochter” dus 
wel vermogend, maar … wie waren die “geestelijke dochters” die ook wel  “klopjes” 
werden genoemd? In 1871 schreef pastoor Geerdink dat er toen ongeveer 40 klopjes of 
geestelijke dochters waren.

Burgemeester C.J.A.van Helvoort, die van 
1919 tot 1946 burgemeester was van de 
gemeente Losser had bij zijn komst in Losser 
nog nooit van klopjes gehoord en hij con-
stateerde dat er toen in 1919 nog 3 klopjes 
waren in Losser.  Deze burgemeester van 
Helvoort schreef in die jaren niet alleen 
veel over de geschiedenis van Losser maar 
hij deed ook een uitgebreide studie naar 
het fenomeen klopjes. In het door de beide 
Historische verenigingen van Losser en De 
Lutte in 1981 uitgegeven boek “Losser voorheen en thans II”, waarin een aantal verha-
len van burgemeester van Helvoort zijn gebundeld, is ook een hoofdstuk gewijd aan de 
klopjes. In dat artikel constateert hij dat het in praktijk gaat om ongehuwde vrouwen die 
in tijden van geloofsvervolging ongetwijfeld de katholieken “opklopten” om naar een op 
een verborgen plaats gehouden godsdienstoefening te gaan maar dat was niet hun enige 
taak! Vóór de geloofsvervolging  waren er ook reeds “cloppen” die op kinderen pasten 
of onderricht gaven. Hij constateerde dat er veel overeenkomsten waren met de zgn. 
“begijnen” die meer in groepsverband samenleefden en goede werken deden.
Door dit samenleven in hofjes of kloosters kenden de begijnen meer onderlinge regels 
dan de veelal alleen wonende klopjes die wel meer eigen regels hadden zoals wat betreft 

KRONIEK  DE LUTTE

Klöpkeshoes Mekkelhorsterstraat 
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de kleding.  In Twente was dat zwart en 's zondags een lange zwarte sluier tot op de 
grond. 

Toen vicaris Rovenius 
in 1614 van Olden-
zaal naar Utrecht 
vertrok had hij wel 
enkele regels opge-
steld zoals dat de 
geestelijke maagden, 
ten overstaan van de 
pastoor,  haar eigen 
parochiekerk moesten 
bezoeken. De klopjes 
werden ook door de 
parochiekerk plech-
tig aangenomen en 
kregen bij die gelegen-
heid een kroontje op 
het hoofd gezet door de pastoor.  Dat kroontje werd door haar goed bewaard en ging 
ook mee het graf in. In hun levensbehoeften voorzagen de klopjes door te naaien, te 
spinnen, te breien voor anderen maar ook door ziekenverpleging, nachtwake en bidden 
voor de overledenen. Vaak woonden deze geestelijke dochters in Twente in een klein 
huisje bij de boerderij of in de “bovenkamer” ervan maar ook werden zij soms huishoud-
ster bij de pastoor, zoals mej. Catharina Essink in 1831?   Op enkele plaatsen in Twente 
zijn nog van die klopjeshuisjes in stand gebleven  maar helaas niet in De Lutte.   Volgens 
burgemeester van Helvoort werd hier in De Lutte het laatste klopje begraven in 1922 
enwel Gezina Damink, bijgenaamd “Tappersklop” en zij woonde aan wat nu de Essenweg 
heet. 

Of hiermee ook het fenomeen “geestelijke dochter”, geheel verdwenen is weet ik niet . 
Wel de benaming zoals de kerkelijke autoriteiten aan deze vrouwen gaf,  maar.... onge-
huwde vrouwen die zich voor de samenleving of dorpsgemeenschap inzetten bestaan er 
gelukkig nog wel!
-Tonnie Bekke-

Klopjes
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Fitness voor volwassenen. Fitness bij Erve Boerrigter.
Vanaf 1 april 2015 is in Erve Boerrigter, in samenwerking 
met Dance Masters Kolmschot, groepsfitness gestart in 
De Lutte. Groepsfitness (o.a. Zumba en Bokwa) Start: 
woensdag 2 september as. Meedoen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 19.30 – 20.15 uur 
Groepsfitness.
Wil je een proefles bijwonen, geef je dan op door een email te sturen naar:
info@kolmschot.nl Natuurlijk kun je ook contact opnemen met mieke@dorpshoes.nl of 
te bellen naar 0541-552009. We zetten je dan op de lijst. Na afloop van de lessen kun je 
natuurlijk wat drinken in het dorpshoes.

Yogamiddag in het dorpshoes
Zoals elke laatste vrijdag van de maand  wordt er op vrijdagmiddag 25 september in het 
dorpshoes een activiteit gehouden, waar Luttenaren aan kunnen deelnemen. U bent 
die vrijdagmiddag dan ook van harte welkom voor een kennismaking (les) met yoga. Ine 
Peters is de yogadocente, ze gaat  o.a. iets vertellen over yoga en ons begeleiden tijdens 
yoga op de stoel. De middag is van 14.00 uur tot 16.00 uur, voor 70 plussers. De kosten 
bedragen 5,00 euro per persoon. Inbegrepen zijn  een kop koffie/thee met iets lekkers,  
de yogales en een consumptie naar keuze. Deze middag nemen andere gebruikers van 
het dorpshoes ook deel aan de yoga. Opgave is niet nodig. We hopen op een gezellige en 
relaxte  middag.  U bent van harte welkom. Voor vragen kunt U mailen of bellen met  Ine 
Peters iwelhuis@xs4all.nl  of Alice Scheper 06-10073282.

Wie zingt ermee in het koor bij Erve Boerrigter?
9 September is het koor met 16 deelnemers gestart. 
Tijdstip: 13.30 – 15.00 uur, 1 keer per 14 dagen. Dorpshoes Erve Boerrigter heeft contact 
gelegd met dirigente Dorothea van Linschooten – Koezorowska. Zij begeleidt al jaren 
een koor in Oldenzaal. Op dinsdag komt het koor bij elkaar om zelf gekozen repertoire 
te zingen. Alles kan en mag in overleg met deelnemers en de dirigente. Het koor wordt  
door de dirigente tevens begeleidt op piano. Kosten: €3,25 per keer bij deelname vanaf 
10 personen.
Alle leeftijden, man of vrouw iedereen is welkom. Meezingen of informatie !! Geef je 
op per mail bij: dorotheaewa@online.nl of bel naar 074-2592370 of 06-36304567. Meer 
info: www.dorpshoes.nl of mobielnr: 06-51150652.

Ruggymnastiek: Nieuw
Deze speciale gymnastiek is bedoeld voor mensen die; hun rug gezond willen houden, 
rugklachten hebben of meer willen weten over hun eigen houding. De les begint gemak-
kelijk met het los maken van de spieren en gewrichten, daarna volgen de krachtoefenin-
gen, waarbij veel aandacht is voor het correct uitvoeren van de oefeningen. Door goed 
te corrigeren levert dit het beste resultaat op. De oefening worden ondersteunt door 
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muziek en aan het eind volgen stretch oefeningen en ontspanning. De les wordt ver-
zorgd door Petra Slickers, die een opleiding tot heilpraktiker voltooid heeft. Drukpunt-
massage behoort eventueel tot de mogelijkheden.
Tijdstip: vrijdagochtend van 9.15 – 10.15, start vrijdag 2 oktober
Kosten: €85,00 voor 10 lessen (10 lessen en 2 inhaalmogelijkheden)
Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: petra.slickers@t-online.de of bel naar: 
mobielnummer 06-38210955.

Ashtanga-Yoga Nieuw
Deze zeer dynamische Yoga-richting is onderdeel van de hatha Yoga, waarbij de ene 
oefening de andere zonder pauze opvolgt. Bij deze vorm wordt veel op de ademhaling 
gelet,die je als meditatie in de les begeleidt. De les begint met de zonnegroeten om dan 
(altijd in dezelfde volgorde) over te gaan in de staande posities. Deze asana’s zorgen voor 
kracht in de benen en bereiden ons voor op de zittende oefeningen, die aan de flexibili-
teit in ons lichaam werken. We eindigen met omkeer-houdingen en een ontspanning. De 
les duurt 1,5 uur en is voor iedereen, ouder dan 14 jr. toegankelijk. In de lessen besteed 
ik veel aandacht aan de uitvoering van de houdingen.
Start: maandag 28 september
Kosten: €100,00 voor 12 lessen (10 betalen , 2 inhaallessen mogelijk)                                                                     
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor opgave en 
informatie kunt u contact opnemen met bovenstaand email adres of telefoonnummer.
                                                 
Docenten gevraagd voor Erve Boerrigter
Erve Boerrigter beschikt over een goed ingerichte creatieve ruimte waar schilders- en 
creatieve lessen gegeven kunnen worden. Daarnaast is er de gelegenheid om ballet les-
sen voor kinderen te geven. Voelt u zich aangesproken om een van bovenstaande lessen 
te komen verzorgen in Erve Boerrigter? Neem dan contact op met Mieke Bouwhuis dan 
kunnen we hierover van gedachten wisselen. Mieke@dorpshoes.nl of bel naar 0541-
552009.

Wist u dat:
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 er spreekuur is van de Wijkagent in Erve Boer-
rigter. 
• Op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorpsbe-
langen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte. 
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www.dorpshoes.nl en een facebook pagina.                                            

Sociaal Team De Lutte: Gewijzigde spreekuren
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die 
gericht alle voorkomende vragen vanuit de inwoners uit De Lutte willen/kunnen beant-
woorden. U kunt bij het sociaal team De Lutte terecht voor vragen op de gebieden van: 
wonen & woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, 
administratie & financiën, gezondheid & bewegen, werk & scholing
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Het spreekuur van het Sociaal Team De Lutte  is op maandag van 9.00 -11.00 uur  en op 
woensdagmiddag van 12.00 – 14.00 uur dorpshoes Erve Boerrigter. 
Aansluitend is er spreekuur bij rest. Sterrebos in Beuningen. Tijdstip van 14.00 – 15.00 
uur.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter
Nieuw in Erve Boerrigter:
Kidsswing/streetdance danslessen i.s.m. Kolmschot Dance Masters.
Na een aantal jaren les te hebben gegeven in het sportlokaal van basisschool Plechelmus 
zijn de activiteiten verplaatst naar Erve Boerrigter. Ouders zijn hiervan op de hoogte 
gesteld.
De lessen gaan van start op woensdag 2 september a.s.
Woensdag van 14.30 – 15.15 Kidsswing leeftijd 4-5 jaar 
Woensdag van 15.15 – 16.00 Kidsswing/streetdance leeftijd 6,7,8 jaar
Woensdag van 16.00 – 16.45 Streetdance 9+ 
Neem een vriend(innetje) mee en doe een keer gratis mee.      
Kosten: € 15,00 per maand. Info en opgave bij info@kolmschot.nl
                       
Theaterles voor kinderen in Erve Boerrigter i.s.m Kolmschot Dance masters
Hou jij ervan om op het toneel te staan en vindt je het leuk om typetjes te spelen? 
Dan zijn de theaterlessen echt iets voor jou. In de les staat plezier voorop en leer je de 
basisvaardigheden van toneelspelen en theater. Dit onder begeleiding van professioneel 
geschoolde docenten. Aan het eind van het jaar speel je in een voorstelling voor een zaal 
vol familie en vrienden. De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag in Erve Boerrig-
ter. We starten op woensdag 9 september a.s.
Woensdag 16.45 – 17.45 ( 7 – 11 jaar)
Woensdag 17.45 – 18.45 ( 12+)
Kosten: € 22,50 per maand
Voor meer info zie de website www.kolmschot.nl of mail naar info@kolmschot.nl.

Kinderkook/bakcafé, let op ander dagdeel en tijdstip
In  okt.  2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. Tijdens de 6 bijeenkomsten gaan we zowel koken als bak-
ken. Het zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 en max. 
8 kinderen meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem jij je eigen 
baksel mee naar huis. Kook/Bak jij met ons mee?
De lessen worden gegeven op maandagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in Erve Boerrigter. 
Kosten: 35,00 voor 6 lessen incl. Ingrediënten. We kunnen iets eerder starten i.v.m. de 
voetbal / sporttraining. Ben je vegetarisch of heb je een dieet geef het dan door dan 
houden we daar rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort niet.

Cursus tekenen en schilderen voor kinderen
Een reis rond de wereld met potlood en penseel.
Wie doet ermee?
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In 2015 start in het dorpshoes Erve Boerrigter voor kinderen van 7 t/m 13 jaar een cur-
sus tekenen en schilderen. In 5 lessen maken de kinderen een reis rond de wereld met 
verschillende teken- en schildermaterialen en leren ze over kleur, vorm en diepte in een 
tekening. Zo worden o.a. farao’s van Egypte op papier gezet, Afrikaanse dieren geschil-
derd etc.
De lessen worden gegeven op donderdag
Tijdstip: van 14.30 – 16.00 uur in Erve Boerrigter
Kosten: €40,00 incl. materialen, iets te drinken en wat lekkers
Vakdocente: Marianne Wigger.
Minimaal aantal deelnemers: 8
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Mieke Bouwhuis
Email: mieke@dorpshoes.nl of bellen naar 0541-552009

Vrije Inloop Knutselfabriek
Elke maandagmiddag van 14.30 – 15.30 uur kun je lekker komen knutselen in het dorps-
hoes Erve Boerrigter in De Lutte. Onder begeleiding van Angelique Werger maak je de 
leukste creatieve werkstukken. Kom en ga lekker aan de slag! Kosten €1,50 per keer/
kind. incl. een glas ranja

Mededeling Buurtbus De Lutte
Vanaf 21 september tot 14 oktober is de Bentheimerstraat voor alle verkeer afgesloten 
in verband met herinrichtings- werkzaamheden. Vanaf deze dag kunnen wij de elke half 
uur ritten van ‘s morgens niet uitvoeren. Wij gaan de ritten als volgt wijzigen;
1e rit. Vertrek 07.30 uur en vervolgens de rest van de dag elk uur vertrek vanaf het Kerk-
plein. Route vanaf het Kerkplein; Dorpstraat, Luttermolen, daar keren en terug naar de 
Dorpstraat, bij Koertshuis linksaf, Spechtstraat, Leeuwerikstraat, Lossersestraat  linksaf, 
over het spoor naar de Postweg, daar rechtsaf richting Oldenzaal (station).  Het centrum 
van Oldenzaal wordt dus niet meegenomen. Terug via de aangegeven route. Vanaf 15 
oktober kunnen wij vanaf de Luttermolen weer terug via de Dorpstraat naar Oldenzaal.
Buurtbus De Lutte

Ledenavond ZijActief
Nog even weer een kleine herinnering vanuit het bestuur van ZijActief. Na een vakantie 
periode begint de ledenavond op 22 September met een viering in de kerk om 19.00 uur.
ZijActief bestaat 85 jaar en deze avond besteden we er natuurlijk aandacht aan. Met een 
hapje en een drankje en Dansschool Kolmschot verzorgd deze avond. Het bestuur hoopt 
op een goede opkomst. Want 85 jaar is best iets om bij stil te staan.
Groetjes het bestuur ZijActief 

Computer cursussen
Voor alle cursussen op het gebied van computers kunt u terecht op de site van WWW.
csdenekamp.nl Voor informatie en inschrijving kunt u mailen naar: info@csdenekamp.nl 
of bellen naar tel: 0541-354732.
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen 
Vrijdag 18 september
19:00 Lutheria DS 3 - Kadoeng DS 1
Vrijdag 25 september
19:00 Lutheria DS 3 - SVH VC DS 1
20:45 Lutheria DS 2 - Springendal-Set-Up ’65 DS 4
Zaterdag 3 oktober
12:30 Lutheria MA 2 - Ti-Volley MA2
14:15 Lutheria MA 1 - Springendal-Set-Up ’65 MA 1
14:15 Lutheria MC 1 - Havo MC 3
16:00 Lutheria DS 4 - Dynamiek DS 2
18:00 Lutheria DS 1 - Longa’59 DS 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Bijzonder lustrumfeestje Rob Schultetafel
Ze zijn er elke keer bij als de hoofdmacht van SV De Lutte een thuiswedstrijd speelt op 
sportpark De Stockakker. Na het laatste fluitsignaal spoeden de leden van de Rob Schul-
tetafel zich naar de kantine. Al dan niet onder het genot van een alcoholische versnape-
ring worden zowel de wedstrijd als de individuele verrichtingen van de spelers uitvoerig 
geëvalueerd. Zeg maar Studio Voetbal, maar dan in het klein. Zestien leden telt dit 
illustere gezelschap, dat vernoemd is naar een van hen. Ontstaan uit een groep vrijwil-
ligers die kantinediensten draaien in het clubgebouw van SV De Lutte. Als oprichtings-
datum wordt 5 november 2006 aangehouden. Een jaar na die eerste bijeenkomst werd 
de tafel officieel in gebruik genomen. Hoewel de mannen zwaar in de meerderheid zijn, 
laten de vrouwen zich zeker niet onbetuigd in de gesprekken aan de Rob Schultetafel. 
Uit welingelichte bron heeft ’t Luutke vernomen dat de dames zich moeiteloos staande 
weten te houden in het verbale geweld van de heren. Zolang de discussie zich tenminste 
niet toespitst op de vraag of een speler nu wel of niet buitenspel stond. Afmelden is niet 
nodig. ‘Wie er is, die is er.’ 
De redactie van ’t Luutke trof Rob Schulte en zijn kompanen onlangs aan op een fraai 
gelegen camping op steenworp afstand van de Duitse grens. Ver weg van de vertrouwde 
ontmoetingsplek op De Stockakker. Navraag wees uit dat er een feestje werd gevierd. 
Officieel heeft het selecte gezelschap nog een jaar te gaan. Veiligheidshalve werd het 
tienjarig bestaan echter nu al gevierd. Nu zijn ze de eersten om toe te geven dat ze wel 
van een feestje houden. Voor aanvang van een 
alweer een nieuwe voetbaljaargang en een jaar van 
kantinediensten komt de voltallige Rob Schultetafel 
steevast bijeen. ‘We hebben elkaar dan zo lang niet 
meer gezien’, legt een woordvoerder van de groep 
uit. Heimwee naar de kantine speelt natuurlijk ook 
een grote rol. Inmiddels is de competitie 2015-’16 
begonnen. De bal rolt weer en de Rob Schultetafel is 
weer herenigd. Het is maar dat u het weet.
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Halloween 2015 Het Geheimzinnige Circus
Dit jaar organiseren wij, Activiteitencommissie SV De Lutte, op vrijdagavond 23 oktober 
weer de jaarlijkse Halloweentocht door het Kerkebos. De avond zal in het teken staan 
van een griezelcircus. Met dit jaar nog meer momenten om iedereen het stuipen op 
het lijf te jagen. De tocht begint met wat lekkers bij Café Zalencentrum De Vereeniging. 
Daarna gaan de groepen achter elkaar het bos in waar ze verschillende opdrachten moe-
ten doen. Heb je stalen zenuwen en ben je niet snel bang? Geef je dan op voor woens-
dag 21 oktober via deze website activiteitencommissiesvdl.wordpress.com. Groepen 
worden dan ingedeeld door ons en teruggebeld op donderdagavond 22 oktober met de 
starttijden. We houden rekening met de leeftijd van de kinderen, zodat ze niet te laat 
op de avond vertrekken. Kosten zijn € 2,50 per kind en €4,- per volwassene. (per groep 
minimaal 1 volwassene!)
Er komt meer informatie over deze avond op onze Facebookpagina. Dus houd deze goed 
in de gaten! Jullie doen toch mee!!! Met vriendelijke groet, 
Activiteitencommissie SV De Lutte     

Ik-zeg-het-oe!
Of er mensen zijn die het leuk vinden om zo nu en dan een column te schrijven voor 
’t Luutke? Dat las ik in de laatste editie van ons dorpsblaadje. Hmm, leuk. Zoals nog 
duizend andere dingen die ook heel leuk zijn, maar waar ik ook al niet aan toe kom. En 
trouwens, ik heb mezelf plechtig beloofd dat ik me niet nog meer dingen op de hals zou 
halen. Dus ik ga het niet doen. Nee, echt niet!
 We moeten tegenwoordig al zoveel. Zo heb ik bijvoorbeeld een werkgever die best veel 
vrije tijd opeist. Familie die ik graag wil zien. Vrienden met wie ik zo af en toe wil afspre-
ken. Ik zou eigenlijk wel meer willen sporten (uhu…). Ik wil op tijd naar bed. Er is vrijwilli-
gerswerk dat gedaan moet worden. Een koelkast die gevuld moet blijven. Bergen smerig 
wasgoed. Planten die dood staan te gaan. Ramen waar je nauwelijks meer doorheen 
kunt kijken. Mos tussen de terrastegels. Nagellak die afbrokkelt. Eelt onder m’n voeten. 
Knoesten in mijn neus. Oh man! Waar haal ik de tijd vandaan!
En dan ineens dat oproepje in ’t Luutke. Snappen ze dat daar bij die redactie nou echt 
niet of zo? Dat wij het allemaal al zo druk hebben. Komen ze een beetje met een vraag 
over zo’n column, tssss. Nou ik ga dat dus mooi niet doen hè! Ze kunt mie wat!
En als ik al een keer niks moet, dan zijn er nog honderd dingen die óók nog moeten. En 
daarnaast heb ik het ook gewoon heel druk met klagen over hoe druk ik ben. Onder-
schat dat niet hoor. Dat kost ook tijd en energie. Ik kan met gemak een hele avond zitten 
klagen. Moet je nagaan joh! Dus die columns… Nee, ik ga het echt niet doen. Nee, heus 
niet!
De volgende avond zit ik na wat bizarre gedachtenkronkels ineens toch bij één van de 
redactieleden aan de keukentafel. Ik krijg een vragende blik. Ik kijk veelbetekenend 
terug, terwijl ik me tegelijkertijd bedenk dat een lege koelkast goed is voor mijn lijn, een 
bergje wasgoed er best gezellig uitziet en een beetje mos tussen de tegels ook eigenlijk 
wel charme heeft…
Oké! Ik ga het doen! Ja echt! Ze kunt mie wat!
Tessa                  Reageren? Mail naar luutke@dorpshoes.nl
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Bloembakken in De Lutte
De Lutte - Met een enorme vrachtwagen kwam Bennie Kuipers een tijdje geleden, ver-
gezeld van zijn vader Jan en zoon Martijn, naar het centrum van De Lutte om maar liefst 
26 enorme bloembakken te plaatsen. De bloembakken, voorzien van fleurige geraniums, 
maken van de Plechelmusstraat, Dorpstraat, Pastorieplein en het toekomstige Emsflo-
werplein een prachtige bloemenzee.  
Tijdens de veiling van de laatste Hellehondsdagen was het laatste item de verkoop van 
de naam voor het knusse pleintje onder de grote eiken. Eén jaar lang was dit het Opa 
Wantiaplein. Bennie Kuipers kocht voor 1000 euro de naamgeving en beloofde toen al 
het plein vol met bloemen te zetten. Dat maakte hij meer dan waar. Er zijn bloembakken 
geplaatst bij de pastorie, bij de Hellehond, bij alle café's, bij de winkels in de Dorpstraat, 
zoals gezegd 26 in totaal. Voorzitter Frank Kole van de stichting Hellehond was helemaal 
in zijn nopjes. Maar hij niet alleen. De enkele honderden terrasbezoekers bij de plaatse-
lijke horeca en ijssalon keken hun ogen uit toen een vorkheftruck de grote vrachtwagen 
begon uit te laden. 
Over het bloemen water geven hoeft niemand zich zorgen te maken. Ook dat is bij de 
ondersteuning van al het moois in De Lutte inbegrepen. Bennie Kuipers: "Als onderne-
mer kun je op bepaalde manieren kenbaar maken dat je ingenomen bent met de inzet 
van zoveel vrijwilligers in ons dorp. Door drukke werkzaamheden zijn we veelal niet in 
staat om vrijwilligerswerk te verrichten. Maar in samenwerking met de vele vrijwilligers 
kunnen we wel veel". Elke zondagochtend, zeer vroeg, komt Bennie met een grote wa-
tertank naar het dorp om de vele bloemen te begieten.
Voorzitter Frank Kole: "De officiële naamgeving van het plein volgt op een later moment. 
Daar maken we, na het ophangen van het naambord, een feestelijke gebeurtenis van"

Wedstrijd: Wie heeft de mooiste goastok van Twente (en omstreken)?  
Tijdens de Landlevenfietstocht op zondag 20 september 2015 van VVV De Lutte, Losser 
en Beuningen kunnen  liefhebbers de mooiste goastokken van Twente en omstreken 
laten keuren bij het Klöpkeshoes aan de Mekkelhorsterstraat  in Denekamp. Een des-
kundige jury beoordeelt de ingebrachte goastokken en kiest uit de inzendingen het 
mooiste en fraaiste exemplaar. De ingebrachte goastokken krijgen die middag de nodige 
"massale" aandacht want de deelnemers aan de Landlevenfietstocht  van VVV De Lutte 
maken een stop bij het Klöpkeshoes om de goastokken te bewonderen.  Voor deelname 
aan de goastokkenwedstrijd dient men zich vooraf telefonisch (0541-552331) of via 
mail (fransbroekhuis@hotmail.com) aan te melden. Bij het brengen van de goastokken 
moet de naam en telefoonnummer op een plaksticker worden ingevuld en die naam-
sticker moet op de goastok aangebracht (geplakt) worden.  De goastokken kunnen op 
20 september bij het Klöpkeshoes aan de Mekkelhorsterstraat in Denekamp om 11.30 
uur worden ingebracht en om 15.30 uur weer worden opgehaald. Uiteraard worden de 
fraaie goastokken al die tijd bewaakt door ter zake kundige personen. De jurering  en de 
uitslag zal omstreeks 15.00 uur plaatsvinden. 
Frans Broekhuis
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KBO De Lutte
Op donderdag 24 september gaan we klootschieten in Beuningen. 
We vertrekken om 14.00 uur vanaf het kerkplein. Kosten voor deze 
middag: €5,00.
Woensdagavond 7 oktober is er een wandeling in de schemering. 
Bij mooi weer maken we lopend een rondje “om de kerk”. Prachtige omgeving hier in De 
Lutte en we verwachten dan ook weer een heel gezellig tochtje. Wel stevige schoenen 
aantrekken. Vertrek om 18.30 vanaf het kerkplein. Duur ongeveer anderhalf uur.
Verder is er op 16 oktober om 14 uur in De Vereeniging weer een middagbijeenkomst, 
deze keer met als thema: “omgaan met verlies”. In de volgende Nieuwsbrief leest u meer 
hierover.
Het bestuur ziet u graag terug!

Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte
GLASVEZEL IN BUITENGEBIED LOSSER
De gemeenten Hengelo, Haaksbergen, Enschede 
en Losser hebben samen de stichting TwenteGlas 
opgericht. Een ontwikkeling die op meerdere 
plaatsen in Overijssel wordt gestart en wordt 
ondersteund en gesubsidieerd door de provincie 
Overijssel. Deze stichting gaat de vraagbundeling organiseren voor de aanleg van een 
glasvezel in de buitengebieden van deze gemeenten. St. Dorpsbelangen De Lutte is in 
deze stichting vertegenwoordigd en wil in haar buitengebied ook dat er een glasvezel 
komt. Enkele horeca ondernemers hebben zich al bereid verklaard ook deel te nemen. 
We zoeken nog enkele vrijwilligers uit De Lutte of het buitengebied die, de adressen 
langs gaan om de bewoners in het buitengebied de vragen mee te doen. We moeten 
een percentage van 60% halen om het rendabel te kunnen maken. Kosten hiervoor 
worden op dit moment bepaald en de doelstelling is iedereen aan te sluiten voor een 
gelijkwaardige prijs voor glasvezel in de bebouwde komen van de gemeente Losser en de 
bijbehorende kerkdorpen. Wie wil ons helpen om in september en oktober de bewoners 
langs te gaan om hen te bewegen mee te doen? Geef je op via ons e-mail adres mail@
dorpsbelangendelutte.nl.
We kunnen dit niet doen zonder hulp van een aantal vrijwilligers en rekenen op jullie. 
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het DorpsInformatiePunt 
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl 
St. Dorpsbelangen De Lutte
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Zaterdag	  19	  september	  
	  
18.00	  uur	   	   :	  Doopviering	  
	  
19.30	  uur	   	   :	  Themaviering:	  	  Duurzaamheid	  
	   	   	   	  	  m.m.v.	  themakoor	   	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  L.	  Ros	   	   	   	  
	  
Zondag	  20	  september	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  	  mevr.	  I.	  Onland	  
Lectrice	   	   :	  	  mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	  	   :	  	  Coen	  Volker	  en	  Mirthe	  Rolink	  
	   	   	   	  
Woensdag	  23	  september	   :	  19.00	  uur	  Communieviering	  	  
	  
Zondag	  27	  september	   	  	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  	  pastoor	  T.	  Munsterhuis	  	  
Lectrice	   	   :	  	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	  	  	  	  	  	   :	  Bart	  Rolink	  en	  Joyce	  Rolink	  
	  	   	  
Woensdag	  30	  september	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  4	  oktober	  
09.00	  uur	   	   :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  	  pastor	  J.	  Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	  	   	  	  	  	  	  	  :	  	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  	  Lars	  Grote	  Beverborg	  en	  Coen	  Volker	  
	  
Dinsdag	  6	  oktober	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
	  
Woensdag	  7	  oktober	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
	  

KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  
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Intenties:	  
Zondag	  20	  september:	  
Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Kortink-‐Lenfert,	  
Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  
Hennie	  oude	  Egberink,	  Bernard	  en	  Annie	  van	  Langen-‐Koertshuis.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Annie	  grote	  Beverborg-‐ter	  Brake,	  Johanna	  Nolten-‐Harbert,	  Frans	  Jeunink	  
(Hanhofweg),	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis,	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Reijmer,	  Ouders	  
Bosch-‐Hampsink,	  Ouders	  Nijhuis-‐Hooge	  Venterink,	  Bernard	  oude	  Egbrink.	  
 
Zondag	  27	  september:	  
Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  ouders	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Joke	  en	  Jos,	  	  
Lenie	  Tijhuis-‐Rosink,	  Bernardus	  Kuipers,	  Herman	  Pünt,	  Hennie	  oude	  Egberink,	  
Herman	  Koertshuis.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Gerhard	  Kristen,	  Johan	  Egberink,	  Ouders	  Tijhuis-‐Kamphuis,	  Edwin	  Oude	  Ophuis.	  
 
Woensdag	  	  30	  september:	  	  
Herman	  Pünt.	  
	  
Zondag	  4	  oktober:	  
Ouders	  uit	  het	  Broek-‐Gilbers,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Henk	  grote	  Beverborg,	  
Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Johan	  Kortman	  en	  Marianne	  Wassink-‐	  	  
Kortman,	  Bernard	  Sanderink,	  Johan	  Olde	  Monninkhof,	  Hennie	  oude	  Egberink,	  	  
Johan	  olde	  Monnikhof	  (Merelstraat),	  Jan	  Heijdens,	  Ine	  en	  Ben	  Rikkink,	  	  
Hendrik	  Gilbers.	  	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Johan	  Benneker,	  Annie	  Jeunink-‐Pots,	  Frans	  
Koertshuis,	  Marietje	  Gilbers-‐Nolten.	  
	  
Pastorpraat:	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  vieringen,	  worden	  we	  heengezonden,	  om	  het	  goede	  
nieuws	  van	  de	  Blijde	  Boodschap	  waar	  te	  maken.	  En	  het	  gaat	  daarbij	  niet	  alleen	  
om	  onze	  eigen	  situatie.	  God	  heeft	  ons	  nodig	  om	  die	  boodschap	  levend	  te	  
houden,	  om	  een	  andere	  	  wereld	  te	  laten	  zien,	  zoals	  die	  van	  de	  eerste	  christenen.	  
Ze	  hadden	  elkaar	  lief;	  ze	  waren	  eensgezind	  in	  het	  geloof	  in	  de	  Blijde	  Boodschap.	  	  
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Ze	  deelden	  alles	  met	  elkaar,	  hun	  bezit,	  lief	  en	  leed	  en	  ze	  braken	  en	  deelden	  het	  
brood	  met	  elkaar.	  Zondag	  6	  september	  was	  er	  een	  oecumenische	  
oogstdankviering	  	  op	  een	  boerenerf	  in	  de	  nabijheid	  van	  De	  Lutte;	  samen	  met	  Ds.	  
Marsman	  mocht	  ik	  daarin	  voorgaan,	  met	  als	  thema	  “Samen	  delen	  “	  Als	  lezing	  uit	  
het	  evangelie	  was	  gekozen	  voor	  de	  tekst	  	  uit	  Marcus	  6,	  30-‐44	  ;	  de	  wonderbare	  
brood-‐vermenigvuldiging.	  De	  dominee	  preekte;	  de	  strekking	  uit	  haar	  preek	  wil	  ik	  
U	  niet	  onthouden.	  Waarom	  zouden	  we	  samen	  delen	  ?	  En	  met	  wie	  ?	  En	  wat	  ?	  Het	  
zijn	  kritische	  vragen,	  die	  het	  	  Bijbelverhaal	  aan	  ons	  stelt.	  De	  realiteit,	  waarvoor	  
we	  onze	  ogen	  niet	  mogen	  en	  kunnen	  sluiten,	  komt	  met	  indringende	  verhalen	  en	  
beelden	  bij	  ons	  binnen.	  De	  realiteit	  van	  vluchtelingen,	  van	  mensen	  met	  hun	  
hoop	  en	  wanhoop.	  Ik	  denk,	  dat	  ook	  U	  getroffen	  bent	  door	  dat	  alles;	  het	  gaat	  om	  
mensen,	  zoals	  	  u	  en	  ik.	  Dit	  lot	  had	  ook	  ons	  kunnen	  treffen	  .	  Het	  is	  
hartverwarmend	  en	  hoopgevend	  te	  zien,	  dat	  de	  onverschilligheid	  en	  het	  cynisme	  
het	  af	  moesten	  	  leggen	  tegen	  de	  betrokkenheid	  van	  mensen.	  Waarom	  	  zouden	  
we	  samen	  delen	  ?	  En	  met	  Wie	  ?	  En	  wat	  ?	  Het	  Bijbelverhaal	  van	  de	  wonderbare	  
broodvermenigvuldiging	  wijst	  ons	  de	  richting	  van	  een	  antwoord.	  	  De	  wereld	  die	  
God	  voor	  ogen	  staat,	  	  is	  	  een	  wereld	  waar	  recht	  en	  gerechtigheid	  	  heerst.	  Waar	  
we	  als	  bevrijde	  mensen	  kunnen	  leven	  en	  waar	  we	  omzien	  naar	  mensen	  die	  
bescherming	  en	  zorg	  nodig	  hebben.	  In	  het	  Bijbelverhaal	  deelde	  Jezus	  niet	  alleen	  
het	  brood,	  Hij	  deelde	  Zichzelf,	  Hij	  deelde	  Zijn	  leven.	  Wie	  zich	  voedt	  	  met	  het	  
lichaam	  van	  Jezus,	  die	  ontvangt	  het	  voedsel	  om	  zelf	  teken	  te	  worden,	  een	  teken	  
van	  het	  koninkrijk	  van	  God.	  We	  delen	  ons	  leven	  m	  et	  elkaar	  en	  zetten	  ons	  in	  om	  
iets	  zichtbaar	  te	  maken	  van	  Gods	  nieuwe	  wereld:	  een	  wereld	  waar	  iedereen	  
deelt	  en	  er	  is	  genoeg.	  Een	  wereld	  waar	  plaats	  is	  voor	  iedereen.	  Een	  wereld	  waar	  
mensen	  kunnen	  leven	  in	  vrijheid	  en	  vrede.	  De	  Bijbel	  vertelt	  ons	  :	  in	  ons	  eigen	  
gewone	  leven,	  daar	  moet	  het	  gebeuren.	  In	  kleine	  gebaren,	  in	  kleine	  
stappen………	  

Pastoor	  Theo	  H.P.	  Munsterhuis	  
	  
Herinrichting	  kerkhof 
Met	  het	  plaatsen	  van	  de	  namen	  van	  de	  apostelen	  rond	  de	  calvarieberg	  is	  de	  
herinrichting	  kerkhof	  1e	  fase	  voltooid.	  De	  namen	  van	  de	  apostelen	  zijn	  met	  
uiterste	  	  precisie	  vervaardigd	  en	  met	  de	  grootste	  zorg	  op	  de	  vakkundig	  op	  kleur	  
gebrachte	  kubussen	  geplaatst.	  Deze	  kubussen	  symboliseren	  dus	  de	  12	  apostelen.	  
De	  apostelen	  vergezelden	  Jezus	  tijdens	  zijn	  leven,	  zoals	  de	  kubussen	  nu	  ook	  de	  
Calvarieberg	  vergezellen.	  Ook	  deze	  apostelkubussen	  kunnen	  symbool	  staan	  voor	  
ons	  eigen	  leven;	  soms	  weten	  we	  ons	  verwant	  met	  Christus	  zoals	  de	  apostelen	  
aan	  zijn	  zijde.	  Maar	  soms	  voelen	  we	  ons	  ook	  verwijderd	  zoals	  tijdens	  het	  lijden	  
van	  Christus	  toen	  de	  apostelen	  zich	  van	  Hem	  hadden	  afgekeerd.	  	  
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Hierbij	  wil	  ik	  iedereen	  bedanken,	  die	  dit	  doormiddel	  van	  giften	  mede	  mogelijk	  
hebben	  gemaakt.	  Het	  is	  nog	  niet	  bekend	  wanneer	  de	  apostelkubussen	  zullen	  
worden	  ingewijd.	  Er	  zijn	  inmiddels	  ook	  8	  beuken	  geplaatst,	  binnen	  het	  
monumentale	  gedeelte	  zijn	  enkele	  grafmonumenten	  hersteld	  en	  het	  hekwerk	  
heeft	  een	  flinke	  onderhouds	  beurt	  gehad.	  Het	  hoofdpad	  en	  het	  pad	  naar	  de	  
calvarieberg	  zijn	  aangelegd.	  Al	  met	  al	  een	  hele	  klus.	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  
werkzaamheden	  is	  verricht	  door	  de	  leden	  van	  de	  kerkhof	  onderhoudsploeg.	  
Incidenteel	  kregen	  ze	  hierbij	  ondersteuning	  van	  enkele	  andere	  vrijwilligers	  uit	  
onze	  locatie.	  De	  gehele	  ploeg	  verdiend	  bij	  deze	  een	  groot	  compliment.	   
Dat	  ook	  de	  bezoekers	  van	  ons	  kerkhof	  het	  waarderen	  dat	  ons	  kerkhof	  er	  zeer	  
verzorgt	  bijligt	  moge	  blijken	  uit	  het	  feit	  dat	  er	  regelmatig	  spontaan	  een	  financiële	  
bijdrage	  wordt	  afgegeven	  t.b.v.	  de	  leden	  van	  de	  onderhoudsploeg.	  Uiteraard	  
wordt	  	  dit	  bijzonder	  op	  prijs	  gesteld.	  Voor	  de	  klinkers	  voor	  het	  aanleggen	  van	  de	  
paden	  hebben	  zich	  enkele	  sponsoren	  aangemeld.	  Fantastisch.	  Momenteel	  is	  het	  
locatiebestuur	  in	  samenwerking	  met	  de	  leden	  van	  de	  leden	  van	  de	  kerkhof	  
beheers	  commissie	  bezig	  met	  het	  maken	  van	  plannen	  om	  te	  komen	  tot	  realisatie	  
van	  een	  urnen-‐muur.	  Zodra	  de	  plannen	  hiervoor	  meer	  definitief	  zijn	  zullen	  wij	  u	  
daarover	  informeren.	  In	  het	  verleden	  is	  ons	  de	  vraag	  gesteld	  of	  het	  niet	  mogelijk	  
is	  om	  een	  firma	  te	  benaderen	  die	  bereid	  is	  om	  graven	  te	  onderhouden.	  Dit	  is	  
echter	  geen	  taak	  van	  de	  onderhoudsploeg	  en	  ook	  niet	  voor	  het	  locatiebestuur.	   
U	  kunt	  zelf	  uiteraard	  vrijblijvend	  contact	  opnemen	  met	  Bergsma	  Hoveniers. 
Wij	  raden	  u	  wel	  aan	  hierover	  goede	  contractuele	  afspraken	  te	  maken.	  U	  kunt	  
hiervoor	  ook	  contact	  opnemen	  met	  Frank	  Olde	  Theussink	  woonachtig	  aan	  de	  
Zwaluwstraat	  98,	  	  tel.	  06-‐17316677,	  Frank	  is	  n.l.	  werkzaam	  bij	  Bergsma. 
We	  mogen	  ons	  als	  geloofsgemeenschap	  Sint	  Plechelmus	  steeds	  maar	  weer	  
gelukkig	  prijzen	  met	  een	  dergelijk	  groot	  en	  fanatiek	  vrijwilligers	  korps,	  zonder	  
hun	  grote	  toewijding	  en	  inzet	  was	  dit	  alles	  niet	  mogelijk	  gemaakt.	  In	  dit	  opzicht	  
wil	  ik	  ook	  graag	  alle	  sponsoren	  bedanken	  die	  hieraan	  bijgedragen	  hebben,	  van	  
materialen	  tot	  vervoer,	  de	  plaatselijke	  bedrijven	  hebben	  zich	  weer	  prima	  
ingezet.	  Ook	  daar	  mogen	  we	  dankbaar	  voor	  zijn,	  alles	  bij	  elkaar	  laat	  weer	  eens	  
zien	  hoe	  een	  kleine	  gemeenschap	  groot	  kan	  zijn! 

Maria	  Wolbert-‐Closa	  Rodrigo,	  voorzitter	  locatiebestuur. 
	  
De	  oecumene	  in	  onze	  parochie	  	  
Halfjaarlijks	  komen	  de	  voorgangers	  van	  de	  parochie	  Lumen	  Christi	  en	  de	  
protestantse	  gemeenten	  Ootmarsum	  en	  Denekamp	  bij	  elkaar	  om	  van	  gedachten	  
te	  wisselen	  over	  de	  oecumene	  in	  onze	  regio.	  Zo	  hebben	  we	  ook	  gesproken	  over	  
de	  gezamenlijke	  viering	  in	  de	  komende	  Vredesweek.	  Om	  de	  herkenbaarheid	  van	  
deze	  oecumenische	  viering	  te	  onderstrepen	  is	  het	  de	  intentie	  om	  deze	  jaarlijkse	  	  
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viering	  in	  Ootmarsum	  te	  houden.	  Daar	  komen	  we	  jaarlijks	  samen,	  om	  en	  om,	  in	  
de	  katholieke	  dan	  wel	  de	  protestantse	  kerk.	  	  In	  deze	  oecumenische	  viering	  gaan	  
dan	  voorgangers	  voor	  van	  de	  genoemde	  geloofsgemeenschappen.	  Op	  zondag	  27	  
september,	  10.00	  uur	  is	  deze	  viering	  in	  de	  protestantse	  kerk	  te	  Ootmarsum.	  Het	  
thema	  is	  “Vrede	  verbindt”.	  Voorgangers	  in	  deze	  dienst	  zijn	  de	  dominees	  Hedda	  
Klip	  en	  Richard	  Offringa	  en	  pastor	  Leo	  Ros.	  Organist	  is	  Herman	  Koops.	  Na	  afloop	  
is	  er	  koffie.	  Van	  harte	  uitgenodigd!	  

Namens	  de	  collega’s,	  pastor	  Leo	  Ros	  
	  
Heilige	  Gerardus	  Majella	  Bedevaart	  Overdinkel	  
Op	  zondag	  18	  oktober	  zal	  in	  Overdinkel	  voor	  de	  103de	  keer	  de	  Heilige	  Gerardus	  
Majella	  Bedevaart	  plaatsvinden.	  Om	  10.30	  uur	  vertrekt	  de	  sacramentsprocessie	  
van	  de	  kerk	  naar	  het	  park,	  aansluitend	  om	  11.00	  uur	  Plechtige	  Eucharistieviering	  
in	  het	  park,	  waarna	  de	  processie	  volgt.	  Om	  15.00	  uur	  is	  het	  Sluitingslof	  in	  de	  
Gerardus	  Majella	  kerk.	  Voorafgaand	  aan	  de	  bedevaart	  is	  er	  een	  Triduüm.	  Op	  
donderdag	  15	  oktober,	  vrijdag	  16	  oktober	  en	  zaterdag	  17	  oktober,	  elke	  avond	  
om	  19.00	  uur,	  is	  er	  een	  viering	  in	  het	  teken	  van	  Gerardus.	  Het	  Twentse	  kerkdorp	  
zal	  dan	  wederom	  de	  plaats	  zijn	  waar	  vele	  duizenden	  pelgrims	  vanuit	  het	  hele	  
land	  bij	  elkaar	  zullen	  komen.	  Velen	  zullen	  al	  meerdere	  malen	  Overdinkel	  bezocht	  
hebben	  en	  weten	  dat	  deze	  bedevaart	  steun	  en	  kracht	  geeft	  bij	  alle	  noden	  van	  de	  
pelgrims.	  Wij	  willen	  erop	  wijzen,	  dat	  sinds	  enkele	  jaren	  ook	  succesvolle	  
kinderactiviteiten	  worden	  georganiseerd	  tijdens	  de	  viering	  op	  zondagmorgen.	  
Indien	  U	  verdere	  informatie	  wenst	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  het	  parochie	  
centrum	  van	  de	  Gerardus	  Majella	  kerk	  op	  werkdagen	  tussen	  10.00	  en	  11.30	  uur	  
telefoon	  053-‐5381304.	  Hier	  kunt	  u	  ook	  (mis)intenties	  opgeven.	  	  
Kosten	  intenties:	  vrije	  gift.	  Misintenties:	  €	  5,00	  Rek.	  nr.:	  NL	  35	  RBRB	  0918845289	  
tav	  Gerardus	  Bedevaart	  Overdinkel	  e-‐mail:	  gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl	  
	  

Pastor	  Praat	  
	  

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)	  
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SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

TEL 0541-551350  |  WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

T  0541 - 55 14 09
F  0541 - 55 12 12

E  info@poelierwolbert.nl
I  www.poelierwolbert.nl


