
Agenda
28 sep ZijActief bloemschikken
30 sep Night@concert harmonie
  4 okt Kaarten SV De Lutte 20.00u
  9 okt Jaarvergadering vv Lutheria
10 okt ZijActief handwerken
14 okt Oud papier
18 okt Kaarten SV De Lutte 20.00u
22 okt Twentse Cultuurtocht
25 okt ZijActief excursie Johma

@DeLuttecom

@PostNL sluit een van de 
drie #brievenbussen in 
#DeLutte. #Post is altijd bij 
@morsinkDierenHobby in 
leveren. INFO: http://delutte.
com/?page=1&id=1428 

twitter

ZonnebLoem en Kbo sAmen nAAr  
‘KLeIntJe oostenrIJK’

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

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

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08:00 t/m 09:30 uur.

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

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

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

SITUATIE KRUISPUNT 
BENTHEIMERSTRAAT/DORPSTRAAT
In onze laatste vergadering hebben we, op 
ons initiatief, intensief gesproken met wet-
houder Wildschut over deze kruising en het 
dodelijk ongeval van 20 augustus jl. 
Volgens de provincie voldoet deze krui-
sing aan alle wettelijke normen en eisen. 
Tijdens de laatste reconstructie van de 
Bentheimerstraat, 2 jaar geleden, is de 
toegestane snelheid van 60 km gehand-
haafd, met name op aandringen van 
Dorpsbelangen. De provincie was immers 
van plan om van de hele Bentheimerstraat 
(buiten de bebouwde kom) een 80 km. 
zone te maken, inclusief de kruising. 
Maar omdat er toch veel ongerustheid is 
over de veiligheid van deze kruising gaat 
de gemeente de provincie verzoeken een 
ongevallen onderzoek uit te voeren. 
Doel is vast te stellen wat en waar het 
misgaat op dit kruispunt. Op basis van 
dit onderzoek kan dan gezocht worden 
naar oplossingen die ongelukken kunnen 
voorkomen.
Bij de laatste herinrichting van deze weg 
hebben we al aangegeven dat o.a. de vele 
variaties in de snelheden de veiligheid op 
deze weg niet bevorderd. Wordt vervolgd.

KERN MET PIT
“Ken je mensen 
die een idee voor 
hun buurt of wijk hebben?” Dit is de vraag 
die wij jaarlijks krijgen van de organisatie 
van Kern met Pit. Deze organisatie stelt 
inwoners d.m.v. een geldbedrag in staat 
om een goed idee te realiseren voor hun 
dorp. In Erve Boerrigter ligt een folder van 
‘Kern met Pit’ klaar voor de mensen die een 
idee hebben en dit graag willen realiseren. 
Voorbeelden die worden genoemd zijn, het 
plaatsen van een kunstwerk, een educa-
tieve natuurroute of het aanleggen van 
een speeltuin. Je kunt je inschrijven van 1 
september tot 31 oktober 2017. Ga hiervoor 
naar www.kernmetpit.nl of neem contact 
op met KNHM via 026–4455146.

Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de 
eerste maandag van de maand op het 
DorpsInformatiePunt in het dorpshoes tus-
sen 18:30 uur en 19:00 uur of via 
mail@dorpsbelangendelutte.nl 

St. Dorpsbelangen De Lutte

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

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

Het volgende ’t Luutke, 14 loopt van 10 oktober tot 30 oktober 2017 
kopij inleveren woensdag 4 oktober voor 20.00 uur via e-mail.

 September

28 Bloemschikken ZijActief
30 Night@oalegroond concert harmonie

 Oktober

  4 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
  4 Deadline ‘t Luutke nr. 14
  9 Jaarvergadering v.v. Lutheria 20.00 uur
10 ZijActief: info-avond handwerken
14 Oud papier SV De Lutte en Jong NL
18 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
22 Twentse Cultuurtocht
25 ZijActief excursie Johma
25 Deadline ‘t Luutke nr. 15
27 KBO & De Zonnebloem naar Rossum

 November

  1 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
  9 Viering 50 jarig KBO De Lutte
11 Oud Papier SV De Lutte en Jong NL
14 Vergadering Zonnebloem
15 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur
15 Deadline ‘t Luutke nr. 16
18 Afvoeren/Opkomst Baron Tuffelkeerlkes
11 Oud Papier SV De Lutte en Jong NL
26 Intocht Sinterklaas in De Lutte
29 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur

 December

  2 Gravenbal Bosdûvelkes
  3 Snertloop Loopgroep De Lutte

Jaarkalender 2017 nIeUWS Van ST. dOrPSBelanGen de lUTTe

HOE MOET IK REANIMEREN EN HOE GEBRUIK IK HET AED APPARAAT?
Om dit te leren organiseert de E.H.B.O. vereniging in De Lutte weer een cursus reanima-
tie met gebruik van een AED apparaat op woensdag 11 oktober en/of op woensdag 1 
november vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur in dorpshoes  Erve Boerrigter in De Lutte. Voor 
info en/of opgave kijk even op de site www.ehbodelutte.nl.
Voor alle leden beginnen de herhalingslessen weer op maandag 2 oktober om 20.00 uur 
in het dorpshoes.

eHBO de lUTTe



4 5

was in de marke De Lutte kreeg het ook 
een soort functie als  het “centrum” van het 
latere dorp De Lutte en toen  vanaf 1775 de 
katholieken in De Lutte ook ter kerke moch-
ten gaan in een “schuur(kerk)” werd deze 
opgericht in de huidige z.g. appelhof.
In de loop der tijd kende dit oude boeren-
erf divers namen/bewoners, zoals Varwick, 
Boerrigter, Molthof, Bosch en de laatste 
eigenaars/bewoners was de familie van 
Langen, die hier sinds 1886 woonde en 
werkte. Gerhardus J van Langen en zijn 
vrouw Anna Maria Lansink kochten de boer-
derij in 1886 en zij kwamen van erve Laans 
in Lemselo. Op de gevelstenen van de boer-
derij staan nu nog de jaartallen 1887, 1888 
en 1893, waaruit blijkt dat G.J. Van Langen 
in de die jaren aardig actief is geweest om 
de door hem aangekochte boerderij het 
huidige aanzien te geven.
Gerhardus van Langen en Anna Lansink kre-
gen meerdere zonen en een van hen was 
Antonius van Langen, die de naam kreeg 
“Laans Teun”.
Hij werd de opvolger en trouwde in 1922 
met Gezina Wolbers uit Reutum en zij 
kregen 10 kinderen  waarvan Jan als oudste 
boer werd op de boerderij van zijn vader.
In 1978  besloot deze laatste eigenaar 
Jan van Langen zijn agrarisch bedrijf te 
verplaatsen naar de overzijde van de 

Bentheimerstraat, omdat hij daar de meeste 
grond had liggen en het onderhoud van de 
grote driebeukige boerderij te veel kosten 
met zich mee zou brengen. De gemeente 
Losser kocht zijn eigendommen tussen de 
Beatrixstraat, de Plechelmusstraat en de 
Bentheimerstraat inclusief de grote boerde-
rij deels voor woningbouw (aan de zijde van 
de Beatrixstraat) en de grote boerderij werd 
na aanvankelijk enige “strijd” met de ge-
meente  bestemd voor een sociaal cultureel 
centrum van De Lutte.  
Op 21 september 1984  werd “erve 
Boerrigter” feestelijk geopend als hét 
vernieuwde centrum van het Lutter ver-
enigingsleven: iets wat het al eeuwen is 
geweest !

Tonnie Bekke

Erve Boerrigter mag ook wel genoemd 
worden in de rij van oudste boerenerven in 
de omgeving van De Lutte.  Erve Monnikhof 
en Erve Binkhorst, waarover ik vorige keren 
iets schreef, werden al genoemd in het uit 
de 10e eeuw daterende z.g. Heberegister 
(de inventarislijst) van klooster Werden aan 
de Ruhr, maar “hof Varwijk” (het latere erve 
Boerrigter) werd pas genoemd in oude 
geschriften van 1352.
De bisschop van Utrecht Joannes van Arkel 
droeg toen dit boerenerf over aan zijn neef 
Hendrik van Solms, de heer van Ottenstein, 
die het op zijn beurt weer verpachtte aan 
de heer van Steinfurt, maar in 1390 kwam 
de boerderij weer onder het beheer van de 
bisschop van Utrecht.
NB. Ter informatie: Kasteel Weldam nabij 
Diepenheim is nog steeds bezit van de 
graaf van Solms, (Burg) Steinfurt is bezit van 
de graaf van Bentheim en Ottenstein is een 
klein dorpje vlakbij Ahaus.
Toen in 1440 het “markerecht” voor het 
eerst op papier werd gesteld werd ook 
erve Varwick hierin genoemd en wel als het 
“Richtershuis” met twee waar (d.i. aandeel 
in de gemeenschappelijke markegrond) 
en één zwaar (d.w.z. één bestuurslid in de 
marke).
Erve Varwick  werd daarna de “hoofdboer-
derij” van de grote marke De Lutte en de 
bewoner kreeg de titel “Boerrigter”, die de 
vergaderingen van de gewaarde erven kon 
uitschrijven; de z.g. holtinks! Hier werden - al 
dan niet in samenwerking met de marke-
richter - geschillen besproken en besluiten 
genomen en de “Boerrigter” moest daarna 
samen met zijn assistenten (cornuiten) 

zorgen voor de uitvoering van de genomen 
besluiten.
Al eerder heb ik geschreven dat de grote 
marke De Lutte een voorbeeldfunctie 
had binnen Twente en als vertegenwoor-
diger van deze marken moest de Lutter 
“Boerrigter” jaarlijks naar Goor voor overleg 
over de z.g. Bandijk. Deze Bandijk was n.l. in 
vroegere tijden dé belangrijkste grote toe-
gangsweg van het westen naar het oosten, 
m.a.w. van Holland naar Twente en daarom 
moest deze weg goed onderhouden wor-
den en hiervoor waren alle Twentse marken 
verantwoordelijk .
Dat “overleg” (een ceremonie, waarbij de 
Boerrigter uit De Lutte een aantal vragen 
moest beantwoorden waarna  hazelnoten 
werden uitgestrooid voor de kinderen) ge-
beurde in Goor en wel tot1780, waarna het 
onderhoud van de weg werd overgedragen 
aan één persoon.
Aangezien erve Varwick  centraal gelegen 

KRONIEK  DE LUTTE

erVe BOerrIGTer
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In een feesttent in Rossum wordt ook dit 
jaar weer ‘Kleintje Oostenrijk’ georgani-
seerd.  Een gezellige muzikale rondreis door 
Oostenrijk speciaal voor 65-plussers, leden 
van de KBO, leden Zonnebloem enz.
Het evenement vindt plaats op vrijdag 27 
oktober a.s. van 14.00 – 16.30 uur. Wie van 
Tiroler muziek houdt kan deze middag écht 
genieten!
De kosten bedragen € 15,00 per persoon.  
Dit is uw bijdrage voor de bus én de en-
tree, inclusief koffie met gebak, hapjes en 

consumpties. 
Onze bus vertrekt om 13.30 uur bij Erve 
Boerrigter. U kunt betalen bij het instappen.
Opgave vóór vrijdag 16 oktober; wie lid is 
van de Zonnebloem kan zich opgeven via 
zijn/haar eigen contactpersoon of bij Irma 
Spitshuis, tel: 0541-551662, wie lid is van de 
KBO bij Aty Nijhuis op tel. 0541-511392 of bij 
Marian Voerman op tel. 0541-551805.
Wilt u zich a.u.b. niet dubbel opgeven als u 
lid bent van beide verenigingen?

In de week van 25 tot en met 30 september gaan ruim 20.000 vrijwilligers op pad om 
huis aan huis te collecteren voor Fonds verstandelijk gehandicapten. De opbrengst van 
de collecte is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij een 
volwaardig leven kunnen leiden en participeren in de samenleving. 

142.000 mensen met een verstandelijke beperking. 
In Nederland leven 142.000 mensen met een verstandelijke be-
perking. Zij lopen het risico om in een sociaal isolement terecht 
te komen. Slechts dertig procent van deze mensen ontmoet 
regelmatig vrienden. Ruim de helft heeft betaald werk, als je 
sociale werkvoorzieningen meetelt. Veel mensen staan echter 
ongewild aan de kant.

Uw hulp is nodig.
Wij hebben de afgelopen jaren al grote stappen gezet, maar hebben nog een lange 
weg te gaan. Fonds verstandelijk gehandicapten steunt daarom projecten, die variëren 
van activiteiten die het leven verrijken tot initiatieven die de maatschappelijke partici-
patie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, bijvoorbeeld op het 
terrein van arbeid. Zodat zij een volwaardig leven kunnen leiden en participeren in de 
samenleving. 

Collecte.
Fonds verstandelijk gehandicapten helpt mensen met een verstandelijke beperking. Om 
dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen collectanten in de week van 25 
september aan de deur voor een vrijwillige bijdrage. Helpt u mee?
Als u eens wilt helpen collecteren: graag! Voor een deel van het buitengebied en een 
deel van het Luttermolenveld zoeken we nog een collectant. U kunt zich vrijblijvend 
aanmelden bij Miriam Bekke, tel. 0615171647, miriam@bekke.nl

COlleCTeWeek FOndS VerSTandelIJk GeHandICaPTen 
STarT 25 SePTemBer

kBO naar de 55+ BeUrS

Donderdag 28 september  ‘s middags bloemschikken bij Maurien Wigger (verdere info en 
opgave bij Marga uit het Broek).
Dinsdag 10 oktober avond over handwerken, quilten, patchwork etc.. De avond wordt ver-
zorgd door medewerkers van Loohuis-Tijhuis. Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.
Woensdagmiddag  18 oktober excursie naar de Johmafabriek in Losser. Vertrektijd volgt 
z.s.m. ( warme kleding dragen en goed ter been zijn, omdat er veel gelopen wordt) Opgave 
bij Marga uit het Broek.
Vrijdag 20 oktober (let op: geen 27 oktober). Regiomidddag in Rossum bij Café Rest. Hutten.
Aanvang 13.30 uur. Dit belooft een gezellige middag te worden. Opgave bij Ans Theussink

ZIJaCTIeF

ZOnneBlOem en kBO Gaan Samen naar rOSSUm

Op donderdag 19 oktober vertrekt vanaf Erve Boerrigter om 
09.30 uur een bus naar de 55+ beurs in Zutphen. De 55+ 
beurs is hét evenement voor de actieve 55 plussers in Oost-
Nederland en biedt de bezoekers amusement, natuurlijk véél 
voordeel en informatie over o.a. Wonen en Leven, Reizen, 
Mode en Gezondheid. 
Om ongeveer 17.30 uur zijn we terug in De Lutte.
Voor slechts €7,00 per persoon wordt u gehaald en gebracht bij ons opstappunt. Bij dit 
bedrag is de entree voor de beurs inbegrepen. Als u hieraan mee wilt doen moet u zich 
vóór 3 oktober opgeven bij Aty Nijhuis op tel. 511392 of bij Marian Voerman op tel. 551805. 
Hierna is opgave niet meer mogelijk. U kunt betalen bij het instappen in de bus. Deze tocht 
wordt georganiseerd samen met de KBO afd. Oldenzaal.
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Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
Sociaal team De Lutte/Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand een 
kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig tempo 
staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

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

Bridgeclub “De Lutte”  maandagavond
Op maandagvond speelt bridgeclub De Lutte in Erve Boerrigter. De brigde avonden starten 
weer op 18 september as. De bridgeclub is nog op zoek naar 2 brigde-paren.
Voor meer info en de kosten kunt u mailen naar: benswennenhuis@gmail.com
Heeft u belangstelling om bridge te leren. Laat het weten. Dan kunnen we een cursus 
organiseren. De beginnerscursus duurt drie maanden. Daarna kunt u direct aansluiten bij 
de bridgeclub De Lutte.

dOrPSInFOPUnT

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen 

13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)

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

Wist u dat:
•	 Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij mieke@dorpshoes.nl of kunt bellen 

naar: 0541-552009
•	 U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•	 Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
•	 Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de 

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

dorpsinfopunt

Cursus Mandala; Kaartspel maken (nieuw) woensdag | 19:30 - 21:30 uur 
Op rechthoekige kaarten van 14x14cm maken we een kaartspel. We tekenen of schilderen 
mandala’s met symbolen/afbeeldingen. Het is de bedoeling dat we bij onszelf gaan onder-
zoeken hoe we diep binnen in ons hart over allerlei thema’s denken en voelen. Iedereen 
maakt op deze manier volgens aangereikte thema’s een uniek taro-achtig spel met “een ge-
heel eigen” energie. De kaarten kunnen op verschillende manieren gelegd worden. Tijdens 
de cursus gaan we oefenen met het spel. Je hebt een prachtig spel voor de rest van je 
leven, dat je steeds opnieuw kunt raadplegen. De cursus wordt verzorgd door Elise Donker
De cursus wordt gegeven op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. De cursus bestaat uit 
14 lessen (1 x 14 dagen). Start eerste les op woensdag 20 september a.s.
Voor aanmelding en meer informatie over de cursus en de kosten kunt u mailen naar:
e-mail: ebdonker@gmail.com of per tel: 0543-531681

HathaYoga (nieuwe groep)  dinsdag | 19:00 - 20:00 uur
Binnenkort wordt bij voldoende belangstelling (min 6) deelname een nieuwe hatha yoga 
groep gestart. Voor belangstellenden is er een vrijblijvende en gratis proefles op dinsdag 3 
oktober a.s. Je kunt dan (opnieuw) kennis maken met yoga en de docent, Annette Holters. 
Zij heeft Ine Peters vervangen tijdens haar vakantie naar Australie.
Kosten €6,50 per les vanaf 10 oktober (betaling in overleg). Aanmelden na de proefles of 
per mail/telefoon. Heb je vragen neem dan gerust contact op met Annette Holters.
Email: aholters@live.nl of telefoon 053-4305013

Cursus zelf kleding maken (naailes)  maandag | 19:30 - 21:30 uur
Nog enkele plaatsen vrij.
Unieke kleding voor weinig geld. Kleding die niemand anders heeft. Wie dit nog niet kan, 
maar wel wil leren, is welkom op de cursus kleding maken.
Hier leer je onder begeleiding van Renata Beijerink kleding maken. Een groep  bestaat uit 
niet meer dan 8 personen, waardoor er voor iedereen voldoende aandacht is. Iedereen 
werkt aan zijn eigen unieke kledingstuk.
De cursus wordt aangeboden op de maandag van 19.30 – 21.30 uur. Deze bestaat uit 15 
lessen voor € 91,50 (bij deelname van 8 personen). Momenteel zijn er 5 aanmeldingen. De 
cursus wordt aangeboden door Stichting Cluster. Interesse? Voor meer info en aanmelding 
kunt u cotact opnemen met Haico Muller telefoonnummer 053-5369400 of mailen naar  
h.muller@stichtingfundament.nl

‘SUPerTOF’ nIeUWe naam Van kIndCenTrUm de lUTTe
De open dag van het kindcentrum was dit jaar een bijzondere vanwege de nieuwe 
naam van het kindcentrum. Als nieuwe naam werd onthuld ‘Kindcentrum Supertof’. 
De open dag werd onder andere opgeluis-
terd met een roofvogelshow en vers bereidde 
pannekoeken.
De vernieuwde website van het kindcentrum is te 
vinden op www.kindcentrum-supertof.nl
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kInderaCTIVITeITen In dOrPSHOeS erVe BOerrIGTer
Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
Momenteel zijn er niet voldoende aanmeldingen om de cursus op te starten. Vanaf janu-
ari 2018 wordt er weer een nieuw blok aangeboden. De kosten bedragen €40,00 voor 12 
lessen. Voor verdere info en opgave: slickers.petra@gmail.com telefoon: 06-38210955. 

Tekenles voor kinderen, plekjes vrij maandag | 14.30 - 16.00 uur
Tekenen en schilderen voelt goed, is erg leuk om te doen, geeft nieuwe energie en 
belangrijk. Iedereen kan het. Kom gerust een keertje meedoen om te kijken of het iets 
voor je is. Geef je dan op voor een gratis proefles. Kosten zijn €55,00 voor 6 lessen, incl. 
materialen, drinken en iets lekkers. Voor verder info of opgave voor een proefles kun je 
mailen naar: info@kindinmij.nl geef wel even je naam, leeftijd en telefoonnummer door.

Stijldansen voor kinderen Woensdag 
We gaan bij voldoende aanmeldingen starten met stijldansen voor leerlingen uit groep 
7 en 8. In 6 lessen van een uur worden de Cha-cha-chá en de Quickstep aangeleerd. 
Kosten €50,00 voor 6 lessen op de woensdagmiddag. Belangstelling? Laat het mij weten 
via mieke@dorpshoes.nl

Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of de Facebookpagina: 
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

Het is weer zover. Het kaarten bij S.V. De 
Lutte gaat weer van start. Ook dit seizoen, 
2017/2018, spelen we 2 blokken van elk 6 
rondes. Het punten aantal van de hoogste 4 
rondes telt mee voor de eindprijs per blok.

De data van het eerste blok 2017/2018 zijn:
woensdag 4 oktober 
woensdag 18 oktober
woensdag 1 november 
woensdag 15 november
woensdag 29 november 
woensdag 13 december
De aanvang van de kaartavonden is 20.00 
uur.
Het organiserende comité vertrouwt ook dit 
seizoen op een grote deelname.

Namens het organiserende comité, Henk 
Dierselhuis.

Op 1 oktober 2017 begint het handbal-
seizoen 2017-2018 voor SV De Lutte. We 
komen dit jaar uit met 3 seniorenteams en 6 
jeugdteams.

In het weekend van 7 oktober spelen we 
de eerste thuiswedstrijden in sporthal De 
Luttermolen, U bent van harte uitgenodigd 
om te komen kijken naar (een van) onze 
teams!

Het 1e voetbalelftal van S.V. De Lutte opent op zondag 1 oktober het seizoen 2017/2018 
met een thuiswedstrijd tegen F.C. Berghuizen. Aanvang: 14.00 uur. Het zou wel eens een 
echte derby kunnen worden zoals in het verleden: De Lut-Berghoes’n. U bent uiteraard 
van harte welkom. Een twaalfde man doet soms wonderen. Tot ziens op 1 oktober op 
sportpark De Stockakker.

kaarTen S.V. de lUTTe

SeIZOen OPenInG S.V. de lUTTe VOeTBal

Vrijdag 29 september
20:00 Lutheria DS 2 - Kuipers Flevoll DS 1
20:00 Lutheria DS 3 - Rivo Rijssen DS 5

Zaterdag 30 september
12:00 Lutheria MC 1 - HVC MC 1
12:00 Lutheria MC 2 - HVC MC 3
14:00 Lutheria MB 1 - DeVoKo MB 2
14:00 Lutheria MA 1 - SVH VC MA 1
16:00 Lutheria DS 4 - Wevo 70 DS 4
16:00 Lutheria MB 2 - Volley ‘68 MB 2
18:00 Lutheria DS 1 - Halley DS 1

Dinsdag 3 oktober
20:30 De Lutte DMW2 - Vasse DMW2

Zaterdag 7 oktober
15:30 De Lutte F2 - Hacol ‘90 F2
16:15 De Lutte D1 - Kedingen D2
17:00 De Lutte DC1 - Kedingen DC2
18:00 De Lutte DB2 - Stormvogels DB1
19:00 De Lutte DB1 - Zenderen Vooruit DB1
20:15 De Lutte DS1 - D.H.V. DS1

THUISWedSTrIJden 
V.V. lUTHerIa

BeGIn HandBalSeIZOen S.V. de lUTTe

Het Plechelmuskoor De Lutte viert dit jaar dat het 50 jaar geleden is dat er vrouwen werden 
toegelaten in het tot dan mannenbastion. Ook dit gouden jubileum wordt onderstreept 
met een koorreis. In 1998 toog het koor naar Rome met een audiëntie aan paus Johannes 
II en optredens in de Sint Pieter en de Friezenkerk. In 2007 werd per bus een reis georgani-
seerd naar de muziekhoofdstad van Europa, Wenen. Aldaar werd uiteraard een Heilige Mis 
opgeluisterd en een concert gegeven in de Sint Petruskirche en het klooster in Melk aan de 
Donau. Toen het dames gedeelte in 2012 het 45-jarig jubileum vierde werd afgereisd naar 
Dresden met een onvergetelijk concert in de Kazematten van die stad.
Dit jaar reist het koor zoals gezegd af naar Maastricht. Er wordt onder andere gezongen in 
Rekem bij Lanaken in België, in Maastricht en zondags wordt in de Sint Odaparochie, in de 
Sint Sebastiaankapel met voorganger pastoor Paul Tervoort de Heilige Mis opgeluisterd. De 
reis duurt van donderdag 26 tot en met zondag 29 oktober. De koorleden bezoeken vele 
bezienswaardigheden en worden in Laar door Pastor Tervoort rondgeleid. In België worden 
de koorleden rondgeleid in het mooiste dorp van Vlaanderen, Rekem. 
Inwoners die de inzet van het koor weten te waarderen of die het koor een warm hart toe-
dragen kunnen eventuele ondersteunende giften overmaken op rekeningnummer NL70 
RBRB 8804091835 t.n.v. Bennie Welhuis, Bavelsweg 7, 7587NP De Lutte. 

PleCHelmUSkOOr de lUTTe reIST naar maaSTrICHT
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KIEK ES

Dat de foto in de vorige Kiek Es! is gemaakt bij 
het houten trekkertje bij de Theeschenkerij 
Poortbulten, daar waren veel lezers van ’t Luutke 
het over eens. Maar zoals altijd kan er maar een 
de snelste zijn. In dit geval was dat Job Oude 
Egberink. Hij was onder meer Merlin Tijdhof-
Notkamp en Marjo Pouwels te snel af. Job, gefe-
liciteerd met de digitale wisselbeker die je drie 
weken mag koesteren.

De foto voor deze Kiek Es! is zoals gewoonlijk 
gemaakt door onze huisfotograaf Tessa. Ook dit 
keer maakte ze een intrigerende detailopname, 
die u allen hopelijk de komende week weer 
voldoende stof tot nadenken geeft. Denkt u te 
weten op welke locatie Tessa deze plaat heeft 
gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook-com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betreffende 
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel succes. 

De redactie

kIek eS!

Op 1 juni j.l. hebben we deelgenomen aan de Alpe d`HuZes. De opbrengst die we hebben 
bijeengebracht door sponsoren en andere acties heeft totaal het mooie bedrag van
€ 7.500,00 opgebracht. De opbrengst komt geheel ten goede aan het KWF (onderzoek 
tegen kanker). 
Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Gerard en Annelies Morsink
Ludwig en Melanie Olde Riekerink
Peter Swennenhuis
Martin Punt
Jos en Ine Oude Elferink

alPe d`HUZeS

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

De laatste tijd zie je steeds meer groot-
stedelijke ontwikkelingen in ons altijd zo 
rustige “Achterhoekse“ dorp. Neem de plan-
nen voor de bouw van het meest luxe hotel 
van Twente. De heer Jacobs heeft hier het 
voornemen een soort Jacobs-tower te bou-
wen naar voorbeeld van de toekomstige ex-
president van de VS. Om dit te realiseren zal 
de huidige sportzaal moeten verkassen naar 
de Stockakker alwaar de plannen hiervoor 
reeds 30 jaar geleden gereed waren.

Ook in het centrum staan de ontwikke-
lingen niet stil. Waar in Losser de laatste 
onderzoektafel uit het ziekenhuis verdwijnt, 
wordt er hier een medisch centrum uit de 
grond gestampt waar het MST jaloers op is. 
Er zijn dan ook nu al verontruste inwoners 
die opperen dat hier parkeerproblemen 
zullen ontstaan.

En dan zijn we automatisch aanbeland bij 
de horeca. Door de steeds uitdijende terras-
sen komt het moment dat ze elkaar zullen 
raken. Hierdoor zou een conflict kunnen 
ontstaan. Ter geruststelling: In het centrum 
is voldoende expertise die bijvoorbeeld in 
de vorm van een roestvrij stalen afscheiding 
de partijen uit elkaar weet te houden. Wel 
is het een grote wens van de bevolking 
dat een doorgaande weg door ons dorp 
mogelijk blijft.

Verder zie je een ontwikkeling dat de mid-
denstand van De Lutte gaat verkassen. 
Morsink diervoeders heeft een veilige plek 
gekozen, centraal tussen De Lutte-Oost 
en De Lutte-West. Tevens is deze winkel 

nabij de toekomstige nieuwe wijk aan de 
Dorpstraat. Hiervoor moet een monumen-
taal historisch monument  wijken: de möll 
van Oosterbroek.

Hier tegenover vinden wij een al jaren 
durende ontwikkeling van een oerbos met 
daarin onder andere een mast van een 
geheime zender in ruste. Het monumentale 
stenen schuurtje is langzaam uit het zicht 
aan het verdwijnen maar aan de randen van 
dit oerbos groeit een soort krottenwijk naar 
Afrikaans voorbeeld.

Geheel aan de andere kant van onze metro-
pool, aan de Bentheimerstraat, is een soort 
winkelboulevard aan het ontstaan. Het een 
na het andere grootwinkel bedrijf is zich 
hier gaan vestigen en als ik beleggers zou 
moeten adviseren: Koop hier grond.

Theo

de lUTTe STOOmT OP In de VaarT der VOlkeren
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Zondag	24	september:	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Twan	Bekke	en	Joep	Volker	
	 	 	 	 	
Woensdag	27	september	 	 	 :	19.00	uur	Communieviering	
	
Zondag	1	oktober:			Schelpjesviering	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Themakoor	
Voorganger		 :	Pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Volker	
Misdienaars		 :	Bart	Rolink	en	Las	Grote	Beverborg	

	 	
Dinsdag	3	oktober	 	 	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	4	oktober	 	 	 :	19.00	uur	Communieviering	
	
Zaterdag	7	oktober:		
	18.30	uur		 :	Kinderkerk	met	als	thema	Werelddierendag	
	
Zondag	8	oktober:	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	T.	Munsterhuis		
Lectrice	 		 :	Mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 					:	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink	
	
Dinsdag	10	oktober	 	 	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	11	oktober	 	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Gedoopt:	
Elin	Vrasdonk,	dochter	van	Mark	Vrasdonk	en	Jorien	Borghuis.	
Kian	Wigger,	zoon	van	Bart	Wigger	en	Susanne	Wigger-Nijhuis.	
Lot	Westerik,	dochter	van	Martin	Westerik	en	Danique	Vleerbos.	
Florian	Kleijsen,	zoon	van	Barend	Kleijsen	en	Sandra	Spitshuis.	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Zondag	24	september:	Echtpaar	van	Benthem-Reijmer,	ouders	Nijhuis-Aveskamp,	
Joke	en	Jos,	Hennie	oude	Egberink,	Jan	Schaepers,	Johan	Grashof,	Herman	Pünt,	
Henk	van	Leijenhorst,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Paula	Scholte	Lubberink-Spijker,	Tine	
Kuiphuis-Werkhoven,	Jan	Sweerts.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Koop-Welhuis,	Edwin	Oude	Ophuis,	ouders	Nijhuis-Hooge	
Venterink,	ouders	Tijhuis-Kamphuis,	Sientje	Schoordijk-Grashof.	
	
Zondag	1	oktober:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Bernard	Sanderink,	Gerhard	grote	
Beverborg,	Bernard	Kuipers,	ouders	Dierselhuis-Bosch,	Alwie	Grunder,	Paula	Scholte	
Lubberink-Spijker,	Tine	Kuiphuis-Werkhoven,	Herman	Koertshuis,	Lies	Beernink-
Berning,	Johan	Willemsen,	Jan	Sweerts.	
	
Jaargedachtenis:Annie	Jeunink-Pots,	Herman	Meijer,	ouders	Jeunink	Pots,	Gerhard	
Kristen,	Johan	Benneker,	Johan	Egberink.	
	
Zondag	8	oktober:	Ouders	Groote	Beverborg-Snippert,	Herman	en	Leny	Nijhuis-
Kleijhuis,	Jan	Heijdens,	Jan	Borchert,	Paula	Scholte	Lubberink-Spijker,	Tine	Kuiphuis-
Werkhoven,	Jan	Sweerts.	
	
Jaargedachtenis:Marie	Kortman	Spekhorst,	ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	
Frans	Koertshuis.	
	
	
	
Overleden:	
Paula	Scholte	Lubberink-Spijker,	Bentheimerstraat	45.	Op	de	leeftijd	van	69	jaar.	
Tine	Kuiphuis-Werkhoven,	Kalheupinklaan	2	te	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	96	jaar.	
Jan	Sweerts,	Rossumerstraat	34a	te	Agelo.	Op	de	leeftijd	van	92	jaar.	
	
	
Pastorpraat:	
Het	nieuwe	schooljaar		
De	scholen	zijn	weer	begonnen.	In		de	eerste	week	na	de	afgelopen	
zomervakantie,	kwamen	de	kinderen	van	onze	basisscholen	voor	een	
openingsviering	naar	de	kerk.		Een	mooie	traditie	om	ook	op	deze	wijze	het	
nieuwe	schooljaar	te	openen.			Daarvoor	was	ik	in	onze	kerken	van	Ootmarsum	
en	Lattrop,	met	al	die	leerlingen	en	hun	leerkrachten.		Altijd	even	afwachten	of	
je	de	boel	wat	rustig	kunt	houden	zodat	jezelf	en	de	kinderen	die	voorlezen	
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verstaanbaar	zijn.	Wat	opvalt	is	dat	het	dan	met	name	heel	stil	wordt	als	een	
kind		een	muziekstuk	speelt	of	in	zijn/haar	eentje	een	lied	zingt.	Je	ziet	dan	
vooral	de	kleine	kinderen	bijna	met	open	mond	luisteren.	Zo’n	muzikaal	kind	
krijgt	een	hele	kerk	wel	stil!	Wat	is	dat	toch	bijzonder,	onze	verwondering	voor	
zang	en	muziek.	Je	hoeft	zelfs	een	klein	kind	niet	te	vertellen	dat	je	dan	even	stil	
moet	zijn	om	te	luisteren.	Eigenlijk	val	je	dan	vanzelf	stil.	Zang	en	muziek	in	de	
kerk,	er	wordt	wel	eens	gezegd	dat	dat	bidden	is	voor	twee.	Ik	wens	onze	
kinderen	en	ook	U	voor	de	komende	tijd	momenten	toe	dat	we	onszelf	even		
“stilzetten”	bij	alles	dat	onze	aandacht	vraagt.	Want	in	momenten	van	bezinning	
komen	we	pas	echt	tot	ons	recht!		 L.M.	Ros	(pastoraal	werker)		
	
Schelpjesviering	
Op	zondag	1	oktober	om	9.00	uur	vindt	er,	tijdens	de	zondagviering,	een	
schelpjesviering	plaats.	Tijdens	de	viering	zullen	de	kinderen	hun	schelpje	
ontvangen.	De	kinderen	die	gedoopt	zijn	in	de	periode	oktober	2015	tot	en	met	
maart	2017	zullen	hiervoor	een	uitnodiging	ontvangen.	Via	deze	weg	willen	we	
ook	andere	belangstellenden	van	harte	uitnodigen.	 Doopwerkgroep	De	Lutte	
	
Kinderkerk	De	Lutte	in	het	teken	van	Dierendagviering		
Op	4	oktober	is	het	werelddierendag.	We	willen	op	deze	dag	extra	goed	voor	
onze	dieren	zorgen.	Maar	natuurlijk	zorgen	we	ook	op	de	andere	dagen	van	het	
jaar	goed	voor	de	dieren	en	de	natuur.	Daarom	staat	de	Kinderkerk	van	oktober	
in	het	teken	van	de	dierendagviering.	De	kinderen	mogen	een	knuffeldier	
meenemen	en/of	een	foto	van	hun	eigen	dier.	Tijdens	deze	Kinderkerk	mogen	de	
kinderen	met	knuffeldier	en/of	foto	instappen	in	de	‘Ark	van	Noach’.	Tenslotte	
zorgde	Noach	goed	voor	de	dieren	door	ze	mee	te	nemen	in	de	Ark	tijdens	het	
hoge	water.	De	doelgroep	van	de	Kinderkerk	blijft	kinderen	in	de	leeftijd	van	4	
tot	12	jaar.	Deze	dierendag	bijeenkomst	wordt	daarom	ook	weer	afgestemd	op	
deze	doelgroep.	De	kinderen	kunnen	actief	meedoen	en	uiteraard	verzamelen	
we	weer	voedsel	in	voor	de	voedselbank.	Zoals	gebruikelijk	is	er	na	afloop	ranja	
voor	de	kinderen.		Wij	hopen	dat	vele	kinderen	en	hun	ouders	deze	Kinderkerk	
met	ons	meebeleven.	Datum:	7	oktober	,	Tijdstip:	18.30	uur		
	
Marialof	
Ook	in	de	oktobermaand	is	er	een	speciale	viering	ter	ere	van	Maria	in	de	vorm	
van	een	Marialof.	Dit	is	op	woensdagavond	18	oktober	in	onze	Plechelmuskerk	
om	19.00	uur.	De	voorganger	is	Pastoor	Munsterhuis	en	de	zang	wordt	verzorgd	
door	het	Plechelmuskoor.	Graag	willen	wij	u	hiervoor	van	harte	uitnodigen.		

Werkgroep	Liturgie	

Kevelaerlof	in	de	St.	Nicolaaskerk	te	Denekamp	
Op	zondag	1	oktober	om	15.00	uur	vindt	het	jaarlijkse	plechtige	Kevelaer	lof	
plaats	in	de	St.	Nicolaaskerk	te	Denekamp.		
Iedereen	die	van	een	mooi	lof	houdt	is	van	harte	welkom.		
	
Dag	voor	ouderen	
Dinsdag	14	november	is	er	weer	een	dag	voor	de	ouderen	in	het	parochie-
centrum.	Meer	informatie	hierover	volgt.	 Werkgroep	diaconie	De	Lutte.	

 
Meditatief	wandelen:	zaterdagmorgen	7	oktober	-	9.30	uur	te	Saasveld	
Op	zaterdag	7	oktober	organiseert	de	Werkgroep	Meditatieve	Wandelingen	een	
prachtige	tocht	in	de	omgeving	van	Saasveld.	De	wandeling	start	in	de	
Plechelmuskerk	in	Saasveld	met	een	mooie,	bezinnende	inleiding.	Hierna	gaan	
we	samen	op	weg.	We	komen	door	het	Kerkenbos,	ook	zullen	we	het	Molenven	
aan	doen	en	komen	we	langs	de	molen	van	Saasveld.	In	totaal	heeft	de	
wandeling	een	lengte	van	ongeveer	10	kilometer	en	start	om	9.30	uur.	
Vanzelfsprekend	krijgt	het	meditatieve	karakter	van	deze	tocht	alle	aandacht.	
De	Werkgroep	Meditatieve	Wandelingen	is	een	initiatief	van	de	RK	en	PC	
geloofsgemeenschappen	van	Ootmarsum	en	Weerselo.	
U	kunt	zich	opgeven	voor	deze	wandeling	door	een	email	te	sturen	naar	
secretariaat@lumenchristi.nl	of	bellen	0541	–	35	35	51.		
Aan	de	wandeling	zijn	geen	kosten	verbonden.	U	bent	van	harte	welkom!	
	
Programma	Heilige	Gerardus	Majella	Bedevaart	Overdinkel	
Op	zondag	22	oktober	zal	in	Overdinkel	voor	de	105de	keer	de	Heilige	Gerardus	
Majella	Bedevaart	plaatsvinden,	met	als	thema:	Wat	brengt	ons	samen.	Muzikale	
medewerking	zal	worden	verleend	door	muziekvereniging	Concordia	en	het	
dames-	en	herenkoor.	Uitgevoerd	zal	worden	de	Deutsche	Messe	van	Franz	
Schubert.	Om	10.30	uur	vertrekt	de	sacramentsprocessie	van	de	kerk	naar	het	
park.	Aansluitend	om	11.00	uur	Plechtige	Eucharistieviering	in	het	park,	met	
feestpredicatie	door	pater	Henk	Erinkveld	CSsR	(Klooster	Wittem),	waarna	de	
processie	volgt.	Om	15.00	uur	is	het	Sluitingslof	in	de	Gerardus	Majella	kerk.	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.	Voorafgaand	aan	de	bedevaart	is	er	een	Triduüm.	
Op	donderdag	19	oktober,	vrijdag	20	oktober	en	zaterdag	21	oktober,	elke	
avond	om	19.00	uur,	is	er	een	viering	in	het	teken	van	Gerardus.		
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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	
(woensdag	gesloten)	telefoon	053-5381304.	Hier	kunt	u	ook	(mis)intenties	
opgeven.	Kosten	intenties:	vrije	gift.	Misintenties:	€	5,00.	Rek.	nr:	NL	35	RBRB	
0918845289	t.a.v.	Gerardus	Bedevaart	Overdinkel.	Graag	tot	ziens,	u	bent	van	
harte	welkom!	Gerardus	Bedevaart	groep	Overdinkel.		e-mail:	
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl	

	
Bedevaart	naar	Kevelaer	
Als	Oost	Twentse	Broederschap	gaan	we	al	jaren	op	1	november	naar	Kevelaer,	
om	het	processiejaar	af	te	sluiten.	Op	woensdag	1	november		wordt	vanuit	
Twente	weer	een	bedevaart	naar	Kevelaer	georganiseerd.	
Voorgangers	tijdens	de	bedevaart	zijn:	pastoor	Munsterhuis	en	diaken	Kerkhof	
Jonkman	van	de	parochie	Lumen	Christi	en	diaken	Huitink	van	de	Pancratius	
parochie	Tubbergen.	Hoofdcelebrant	in	de	plechtige	hoogmis	om	10.00	uur	in	de	
Basiliek	en	de	sluitingsplechtigheid,	is	de	aartsbisschop	van	München,	Reinhard	
kardinaal	Marx.	Om	11.30	uur	zal	de	bisschop	in	de	Forum	Pax	–	Christi	de	
Pauselijke	zegen	uitreiken.	Voor	deze	bedevaart	kunt	u	zich	opgeven	tot	22	
oktober	bij	de	broedermeester	van	uw	parochie	/	locatie.	De	reiskosten	
bedragen	17,50	euro	per	persoon.	Deze	reiskosten	moeten	bij	opgave	worden	
voldaan.	Voor	algemene	inlichtingen	en/of	opgave	kunt	u	contact	opnemen	met	
de	broedermeester	van	onze		parochie:			Ria	Vloothuis			tel:	297523		
E-mail:		riavloothuis@hotmail.com		of	met	mevrouw	A.E.M.	ten	Velde,		
Maatweg	9,	Tubbergen,	tel.	0546-62	24	38.	

Secretariaat	Locatie;	De	Lutte,	Plechelmusstraat7,7587	AL,	De	Lutte	
Tel	0541-55	12	03		Email	delutte@lumenchristi.nl	

Openingstijden;		 Woensdagmorgen	van	 		9.00	–	10.30	uur	
																															 	 Woensdagavond	van	 19.30	–	20.30	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van	 		9.00	-		10.30	uur	

Voor	informatie	kerkelijk	huwelijk,	ziekenbezoek	pastores,	ziekenzalving-
ziekenzegening	is	informatie	te	vinden	op	www.Lumenchristi.nl	of	
	tel.	0541-35	35	51		(maandag	t/m	vrijdag						9.00	–	11.30	uur)	
Voor	telefoonnummers	en	email	adressen	leden	Pastoresteam	

www.lumenchristi.nl.	
Voor	dringende	pastorale	hulp	buiten	kantooruren	06-57940901	

Praktische	hulp	nodig?	Bel	Kerkwerk:	06	–	12925413																																																																																																																																																													
(bereikbaar	op	werkdagen	van	10.00	–	12.00	uur)	
Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	




