
Agenda
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
25 okt Deadline ‘t Luutke
27 okt KBO en Zonnebloem: Rossum
1 nov kaarten SV De Lutte
9 nov Viering 50 jaar KBO De Lutte

@VVVDELUTLOSBEU

#DeLutte op 1 met een 8.6 en 
is populairste dorp van Overijs-
sel en Beuningen ook in top 5 
bij @Zoover reviews.

Twitter

KRONIEK DE LUTTE: 
MARIAVERENIGING

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 14 - van  10 oktober t/m 30 oktober 2017

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

33E SNERTLOOP DE LUTTE
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Dr. Brandenburg
De praktijk en apotheek is wegens vakantie 
gesloten vanaf maandag 23 oktober tot en 
met vrijdag 3 november 2017. 
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

Als u in deze periode een al eerder gemaakte 
afspraak heeft met de praktijkverpleegkundige 
of POH, kunt u op de afgesproken tijd in de 
wachtkamer plaats nemen. De wachtkamer is op 
die momenten via de zij ingang toegankelijk.

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

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, 15 loopt van 31 oktober tot 20 november 2017 
kopij inleveren woensdag 25 oktober voor 20.00 uur via e-mail.

 Oktober

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
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Dinsdag 10 oktober: fa. Loohuis-Tijhuis handwerkavond met diverse handwerktechnieken. 
Aanvang 20.30 uur in De Vereeniging.

Vrijdag 20 oktober: regiomiddag bij café restaurant Hutten in Rossum.
Dit belooft een gezellige verrassingsmiddag te worden. Aanvang 14.00 uur.

Woensdag 25 oktober: excursie naar de Johma saladefabriek.
Aanvang 14.00 uur. Denk aan warme kleding en goed ter been zijn.

Dinsdag 14 november: avond over dementie verzorgd door de casemanager van Maartje. 
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

Dinsdag 28 november: adventsstuk maken o.l.v Maurien Wigger.
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF

Tijdens de Hellehondsdagen 2017 was het 
nieuwe onderdeel “Waar schijt de koe?” 
een schot in de roos. Naast het verdeel-
de prijzengeld (bijna € 1.000,-) bleef er 
een prachtig bedrag over voor de St. 
Plechelmusschool, dat van elk verkocht lot 
€ 1,- ontving. Op de informatieavond van 
de basisschool op 28 september jl. is de 

cheque t.w.v. € 601,- overhandigd aan de 
directie. Het bedrag wordt vooral geïnves-
teerd in smartgames voor de leerlingen. 
Volgend jaar hopen we opnieuw met 
een cheque de basisschool te kunnen 
verblijden!
Namens Stichting Hellehondsdagen,
Ronan Berendsen

HELLEHONDSDAGEN

De competitie is weer begonnen, goed voorbereid en met de juiste teamspirit zijn de 
teams van start gegaan. Hierbij de uitslagen van het eerste wedstrijdweekend.

SV DE LUTTE HANDBAL

Uitslagen 1 oktober
Stormvogels DS1 -  De Lutte DS1               
20 - 18
Borhave DB1# -  De Lutte DB1#                
16 - 10
Bornerbroek DC2 - De Lutte DC1                
 2 - 15
B.W.O. D1 -  De Lutte D1                               
6 - 2

Wedstrijdprogramma 15 oktober
09:00 Borhave F1-De Lutte F1 
10:50 Bentelo DB1-De Lutte DB2
12:40 Hacol ‘90 DS2-De Lutte DS1
14:55 Avanti Wilskracht DB1-De Lutte DB1
15:50 Bornerbroek D2-De Lutte D1
 
Wedstrijdprogramma 17 oktober
20:30 D.H.V. DMW1-De Lutte DMW2
20:30 De Lutte DMW1-Stevo DMW1

Bovenstaande wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Luttermolen. 
Kom onze teams aanmoedigen!!
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Oktober is – evenals de maand mei –  een 
maand waarin de katholieke kerk van 
oudsher speciale aandacht vraagt voor de 
verering van Maria; de moeder van Jezus.
Eeuwenlang heeft moeder Maria een 
bijzondere plaats ingenomen in de kerk 
en ook in deze tijd waarin de kerkgang is 
terug gelopen blijft de Moeder Gods een 
“persoon” waar aan zeer vele kapelletjes in 
het buitengebied zijn gewijd: plaatsen waar 
velen troost en bezinning kunnen zoeken. 
Daarom in deze oktober maand iets over de 
Mariaverering in ons dorp.

Een tijdje geleden  schreef ik al enkele keren 
over de oude vaandels die in onze kerk 
hangen en over Alfons Ariëns die in 1875 
niet alleen verenigingen oprichtte om het 
drankmisbruik tegen te gaan (Sobriëtas en 
Kruisverbonden), maar ook begon hij in die 
jaren met het oprichten van zgn. Maria-
verenigingen  voor meisjes en vrouwen. 
Bij deze Maria-verenigingen stond naast 
verdieping in het godsdienstig leven ook 
het koken en het huishoudelijk werk in de 
doelstellingen.

Ook in De Lutte werd zo’n Maria-vereniging 
opgericht en toen in 1920 in onze kerk vijf 
gebrandschilderde ramen werden aange-
bracht, werd door de Maria-vereniging het 
ronde raam geschonken dat nu nog boven 
het Maria-altaar hangt (zie foto)
In  1929 werd de  Maria-congregatie opge-
richt als opvolger van de Maria-vereniging 
en in 1934  kwam er ook een mannenafde-
ling/congregatie van de H. Familie, waarvan 
het oude vaandel ook nu nog in onze kerk 
hangt (zie foto)  Dhr van Kessel als school-
hoofd werd hiervan de eerste prefect. 
Was de Maria-congregatie bedoeld voor 
meisjes en vrouwen,  de congregatie van 
de H. Familie was met name bestemd 
voor mannen en jongens en maandelijks 
kwamen de leden bijeen in de kerk voor 
gebed en gezang. Voor de mannen was dat 

KRONIEK  DE LUTTE

MARIAVERENIGING DE LUTTE
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de 4e zondag van de maand en voor de 
vrouwen de 3e zondag  van de maand en 
bij processies door het kerkenbos liepen de 
leden achter hun vaandel .
In 1953 bij het 150 jarig bestaan van de 
parochie bestonden deze congregaties/ver-
enigingen nog  maar geleidelijk aan werden 
de activiteiten minder en kwam er ook een 
einde aan de processies door het kerkenbos 
op Sacramentsdag.
De Mariaverering bleef echter bestaan, maar 
nu in een andere vorm en ook op andere 
plaatsen.
In 1931 was achterin de kerk al een devotie-
kapel  gemaakt en gewijd aan O.L. Vrouwe 
van Altijddurende Bijstand en in 1954 werd 
deze grondig vernieuwd met o.a. het huidi-
ge mozaïekbeeld.

Wanneer de Maria-grot naast de kerk is op-
gericht heb ik (nog)niet kunnen achterhalen, 
maar wel dat deze in 1952 al bestond want 
in dat jaar werden door pastoor van Boxtel 
het onderhoud van de diverse kapellen in 
het kerkenbos verdeeld over de 4 heurnes 
en kreeg de Roorderheurne het onderhoud 
van de Maria-grot toegewezen.
Uit dankbaarheid dat de oorlog was 
opgelopen en de bevolking deze tijden 
redelijk goed was doorgekomen  waren 
in 1948 al twee Mariakapellen opgericht 
en wel één aan het Lossers voetpad 

door de wijk Zuid -Berghuizen en Zuid 
De Lutte en één op de Tankenberg door 
de bewoners van Oldenzaal (vooral 
de H. Drieëenheidsparochie) en Noord 
Berghuizen.
In het Lourdesjaar 1958 werd in opdracht 
van de paters van Scheut die toen hun te-
huis hadden op het Kruisselt een Mariakapel 
opgericht aan de Kruisseltlaan, die nu nog 
wordt onderhouden door de fam. Lentfert 
namens de Elfterheurne.
Ook in andere heurnes van De Lutte  
kwamen daarna in latere jaren nog 
Mariakapelletjes, zoals aan de Hanhofweg 
in 1997,  aan de Snoeyinksweg in 1998 
en aan de Paasbergweg werd in 2003 de 
Middelkampskapel ingewijd door pastor 
Derksen mede i.v.m. het 200 jarig bestaan 
van de parochie. Zoals ik reeds schreef staat 
het oudste Mariakapelletje bij erve Binkhorst 
en dateert van 1888!
Niet alleen in de omgeving van De Lutte, 
maar in het gehele mooie Twentse land-
schap zijn in de loop der jaren op vele 
plaatsen Mariakapelletjes opgericht waar 
men bezinning en vertroosting kan zoeken 
bij de moeder aller moeders. Vergeet echter 
dan niet een kaarsje mee te nemen !
Tonnie Bekke
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De eerste hardlopers hebben zich al aangemeld voor de 33e Snertloop in De Lutte. Op 
zondag 3 december 2017 klinkt vanaf 10:15 uur het startshot voor deze hardloopwed-
strijd. Het mooie parcours en de ontspannen sfeer zorgen ervoor dat er elk jaar meer 
deelnemers willen mee doen aan de Snertloop. 
Is jouw doel om een goede prestatie neer te zetten of gewoon lekker hardlopen in een 
schitterende omgeving? De Snertloop biedt ruimte voor iedereen! Om er voor te zorgen 
dat het niet te druk wordt, kunnen er maximaal 1.350 deelnemers mee doen. Het is mo-
gelijk om de volgende afstanden te lopen: 2,5 km, 5,3 km en 9,6 km. Na het hardlopen 
krijgen de deelnemers heerlijke warme snert aangeboden, om zo samen nog even na te 
genieten. Dit jaar wordt de snert verzorgd door café en zalencentrum De Vereeniging in 
De Lutte.
Wil je graag mee doen? Schrijf je dan nu in, want deelname is alleen mogelijk via voorin-
schrijving. Dat kan via de website: www.loopgroep.nl/snertloop
Voor de 2,4 km is het wel mogelijk om op de dag zelf nog in te schrijven. 
Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan www.facebook.com/LoopgroepDeLutte

33E SNERTLOOP DE LUTTE

Vrijdag 13 oktober
20:00 DS 2 - TiMaX/DeVoKo DS 2
20:00 DS 3 – SVH VC DS 1

Zaterdag 14 oktober
12:00 MC 1 -Kuipers Flevoll MC 2
12:00 MC 2 - Krekkers MC 6

14:00 DS 5 - Harambee DS 8
16:00 MB 1 - Krekkers MB 3 
16:00 DS 4 - SVH VC DS 2
18:00 DS 1 – LEDnovate Esch Stars DS 1

Vrijdag 20 oktober
20:00 DS 2 - Springendal-Set-Up’65 DS 3

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de Facebookpagina: 

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA
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Vakantiebeoordelingen worden o.a. door Zoover verzameld op basis van reviews van be-
zoekers/gebruikers. Op Zoover geven reizigers beoordelingen van hotels, appartementen, 
campings, vakantieparken, cruises, vakantiehuizen en meer.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de meest kindvriendelijke campings, de beste hotels voor 
een weekendje weg op stedentrip of de hotels met de beste prijs/kwaliteitverhouding voor 
een goedkope vakantie? De reviews zijn allemaal terug te vinden op Zoover wanneer je 
zoekt op een accommodatie of vakantiebestemming. Daarnaast zijn er ook vakantiefoto’s 
en video’s van accommodaties en bestemmingen te zien. Je vakantie boeken begint hier!

De ondezoekers weten het nu zeker: De Lutte is het populairste dorp van Overijssel, met 
een beoordeling van 8,6 met de zelfde beoordeling staat zij voor Ootmarsum. De onder-
nemers in De Lutte en de bewoners dragen bij aan deze beoordeling, goed personeel, 
heerlijke producten, perfecte overnachtingen, gastvrijheid, enthousiaste VVV medewerkers, 
vriendelijke bevolking, de natuurlijke omgeving.

Laten we het zo houden, ruim af en toe ook het bermafval op, neem de hondendrol mee 
in een zakje, kortom SAMEN maken we dat het nog mooier wordt. 
Voor nadere inzicht in de beoordeling kijk op www.delutte.com

DE LUTTE POPULAIRSTE DORP VAN OVERIJSSEL

Onze oproep in ’t Luutke heeft veel 
reacties opgeleverd. Na diverse gesprek-
ken met meerdere goede kandidaten, 
hebben we uiteindelijk gekozen voor Gea 
Weda (54). Voor de meeste inwoners van 
De Lutte zal Gea geen onbekende zijn. Ze 
is geboren en getogen in De Lutte, het 
dorp waar ze zich ook maatschappelijk 
verdienstelijk heeft gemaakt. Bij de volley-
balvereniging Lutheria, voor de ouderraad 
van de Plechelmusschool en als lid van 
Dorpsbelangen. Het bestuur van het 
dorpshoes denkt met Gea een beheerder 
te hebben gevonden die haar taak met 
bezieling en enthousiasme zal vervullen. 

Het spreekt voor zich dat we haar succes 
toewensen bij de uitdaging die voor haar 
ligt. 
Rest ons te melden dat Gea zal worden 
bijgepraat door Mieke en Jan, zodat ze 
haar nieuwe rol goed kan oppakken, en 
dat ze uiteraard op korte termijn kennis zal 
maken met alle gebruikers en gasten in de 
woonkamer van De Lutte. 
We hopen u voldoende geïnformeerd te 
hebben. Bij vragen of opmerkingen kunt 
u altijd contact zoeken met één van de 
bestuursleden. 

Bestuur dorpshoes Erve Boerrigter

GEA WEDA-ATHMER NIEUWE BEHEERDER DORPSHOES
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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:
• 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
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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 Australië.
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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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Als de dag van gisteren kan ik me nog één 
van mijn eerste bijbaantjes herinneren. Ik 
mocht afwassen in één van de grote hotels 
in ons dorp. Het was best hard werken, 
maar ik had het er prima naar mijn zin. 
Tussendoor een beetje loltrappen met de 
koks, die zo af en toe per ongeluk een bit-
terbal teveel in het vet lieten vallen voor het 
afwasmeisje. Het was niet het meest schone 
werk. De kleren die ik er moest dragen, 
roken naar natte hond en regelmatig zat er 
tomatensoep of slagroom in mijn haar. Maar 
daar zat ik niet zo mee.

In de bediening werkte een meisje. Even 
leek ze aardig, maar al heel snel werd ze een 
trut. Er kwam heel veel afwas tegelijk en ik 
kon het niet bijbenen. Even had ik dus een 
behoorlijke achterstand opgelopen, maar 
die zou ik het komende uur makkelijk weer 
wegwerken. Trut kwam op dat moment 
nóg meer nieuwe afwas brengen, maar 
hiervoor was geen plek. Ondanks haar 
topfunctie moest ze zelf even wat vuile vaat 
aan de kant schuiven. Dat ging gepaard met 
overdreven gezucht en rollende ogen. Even 
later hoorde ik haar met die fluisterende 
roddelstem over me praten tegen een col-
lega. Zo’n stem waaraan je bijna kunt horen 
dat haar krullen niet natuurlijk waren, maar 
behaarlakt permanent. En bij gebrek aan 
ruggengraat zweeg ik.

Trut praatte eigenlijk nooit tegen me, maar 
op een dag maakte ze toch contact. Ze 
vroeg me of ik nou echt zo dom was dat ik 
alleen maar een beetje kon afwassen. Nú, 
meer dan twintig jaar later weet ik precies 

wat ik allemaal terug had moeten zeggen, 
maar tóen niet. Met m’n mond wijd open 
keek ik haar vol verbazing aan, terwijl ik on-
dertussen een sliert vermicelli van m’n wang 
peuterde.De koks namen het voor me op 
en snauwden dat de meeste afwasmeisjes 
daar stonden af te wassen om hun studie te 
kunnen financieren. Dat ik er met name van 
op stap ging heb ik maar verzwegen. Ik heb 
er nog jarenlang gewerkt, maar tussen Trut 
en mij is het nooit meer goed gekomen.

Al jarenlang heb ik niet meer aan Trut 
gedacht, totdat het hinnikende gelach over 
de toonbank kwam in een snackbar waar ik 
een patatje wilde bestellen. Ook zij was hier 
duidelijk het opperhoofd. Ze had weliswaar 
geen permanent, maar wel opgetekende 
wenkbrauwen en dat is eigenlijk hetzelfde. 
Naast haar stond een jongen de benen 
onder zijn maximaal veertien jaar oude 
kontje vandaan te rennen. Met dezelfde ijver 
waarmee ik destijds de vaat probeerde weg 
te werken, schonk het ventje in een razend 
tempo mayonaise in kleine ronde bakjes. 
In de opgetekende wenkbrauwen zat een 
frons alsof ze vijftig citroenen tegelijk in 
d’r mond had gepropt. Haar leiderschap 
bestond vooral uit het afsnauwen van de 
drukke zieligerd en ze vroeg steeds of ie 
dingen al gedaan had, waarvan ze zeker 
wist dat hij die niet gedaan had. En na elke 
vraag een zucht. Gatverdamme! Ik hoef 
geen uitgezuchte irritatie over mijn patat!

De jongen werd wat klungelig. Logisch! 
Want mayonaise overschenken terwijl er ie-
mand staat mee te kijken en steeds met een 

BEK VOL CITROENEN
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In deze uitgave van ’t Luutke beginnen 
we met een nieuwe rubriek. Onder het 
motto ‘Grut oet De Lutt’ delen we vanaf 
nu zeer regelmatig bijzondere uitspraken 
van jonge Luttenaren met de lezers van 
ons dorpsblad. Kinderen kunnen in hun 

al hun wijsheid en onbevangenheid vaak 
(onbedoeld) grappig en eerlijk uit de hoek 
komen. Naar dat soort uitspraken gaan wij 
op zoek voor deze rubriek. Dus als u uw 
(klein)kind, buurjongetje of –meisje, neefje 
of nichtje of ander jong grut uit ons dorp 
zo’n grappige vraag stelt of een komische 
uitspraak doet, houden wij ons daarvoor 
aanbevolen. Het enige dat u hoeft te doen 
is de betreffende uitspraak, de naam van 
het kind en de leeftijd (desnoods alleen 
de voornaam) en de context waarin de 
uitspraak werd gedaan aan ons door te 
mailen.  Inzendingen voor ‘Grut oet De 
Lutt’ kunnen worden verzonden naar 
Tessa Olde Riekerink (tessaolderiekerink@
gmail.com). Met uw medewerking hopen 
we ’t Luutke nog lezenswaardiger te kun-
nen maken.

Redactie Luutke

NIEUWE RUBRIEK: GRUT OET DE LUT

voet op de grond tikt, dat gaat gewoon niet 
zo heel goed. Maar dat besef heeft iemand 
met gitzwarte wenkbrauwen en een bek vol 
citroenen niet. Ik stond mezelf te haten om-
dat ik er niks van zei. Nou kreeg ik eindelijk 
een herkansing voor mijn open-mond-mo-
mentje met Trut van twintig jaar geleden 
en ik pakte hem niet. Gelukkig kwam er snel 
een einde aan mijn lijdzame toekijken. Mijn 
heerlijke vette pleziertje kwam uit het vet 
en ik kon gaan. Ik deed een patatje in mijn 

mond, maar het geluksgevoel dat normaal 
gesproken gepaard gaat met een mond 
vol patat bleef uit. Het was vies! Het waren 
witte kleffe, maar vooral ongare patatten! 
Een bakje teleurstelling met mayo.

Ik ging natuurlijk niet terug naar de snack-
bar. Dan zou de zielige patatjongen van 
‘Wenkbrauw’ z’n leven lang moeten bran-
den in de hel. En rapen die nog gaarder zijn 
dan de patat, daar heeft niemand wat aan.

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING

De Lutte 1256.35 euro opgebracht en in Beuningen 560.36 euro. Alle collectanten en gulle 
gevers hartelijk dank.
namens de Nierstichting,
L Wildemors  (Beuningen)  I. oude Elferink (De Lutte)
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KIEK ES

Of ze zelf ook een fanatiek motorliefhebster 
is, is de redactie van ’t Luutke niet bekend. 
Feit is wel dat Femke Oude Egbrink ons als 
eerste de locatie wist door te geven waar 
de foto voor de vorige aflevering van Kiek 

Es! was gemaakt. Femke had het goed 
gezien toen ze ons meldde, dat dit kiekje 
was gemaakt bij het bedrijfspand van BOR 
Motoren aan de Ambachtstraat. Zoals ge-
woonlijk ontvangt ook Femke de felicitaties 
van de voltallige redactie van ‘t Luutke. De 
digitale wisselbeker is inmiddels via glasve-
zel afgeleverd. 

Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t Luutke 
maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto 
van een herkenbaar stukje De Lutte. Denkt 
u te weten op welke locatie zij deze fraaie 
plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar 
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.
facebook.com/kiekesintluutke. In de reacties 
onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Veel succes.
 
De redactie

Als u mee wilt met de KBO en de Zonnebloem naar  “Kleintje Oostenrijk”  in Rossum 
kunt u zich nog tot en met  zondag 15 oktober hiervoor opgeven. Het evenement vindt 
plaats op vrijdag 27 oktober a.s. van 14.00 – 16.30 uur. De kosten bedragen € 15,- per 
persoon. Dit is uw bijdrage voor de bus én de entree , inclusief koffie met gebak, hapjes 
en consumpties. De bus vertrekt om 13.30 uur bij Erve Boerrigter. U kunt betalen bij het 
instappen.

Wie lid is van de Zonnebloem kan zich opgeven via zijn/haar eigen contactpersoon of 
bij Irma Spitshuis, tel: 0541551662. Wie lid is van de KBO bij: Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij 
Marian Voerman: tel. 551805. 
Wilt u zich a.u.b. niet dubbel opgeven als u lid bent van beide verenigingen?

November wordt een feestmaand voor KBO De Lutte;  op 9 november vieren wij ons 
50-jarig  jubileum.  Alles wat u hiervoor moet weten vindt u op de uitnodiging die u van 
te voren wordt toegestuurd.
Het bestuur wenst u veel plezier bij onze komende activiteiten!

KBO DE LUTTE
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Op zondag 22 oktober 2017 vindt de 9e 
Twentse Cultuurtocht weer plaats in De 
Lutte. De organisatie van deze tocht is in 
handen van de Sint Plechelmus Harmonie 
uit De Lutte en heeft inmiddels een vaste 
plek verworven op de activiteitenkalen-
der van ons dorp. Ook dit jaar is het de 
organisatie weer gelukt om een mooie 
balans te vinden tussen bijzondere pau-
zeplekken, die normaliter niet openbaar 
toegankelijk zijn en een mix van culturele 
activiteiten. Naast de deelname van de 

slagwerkgroep van de harmonie leveren 
onder andere De Lutter Muzikanten een 
bijdrage en is er daarnaast nog plaats voor 
een verrassingsact.
De start van de tocht vindt plaats bij 
het dorpshoes, waar er wandeltochten 
beschikbaar zijn van 5 en 10 kilometer. 
Daarnaast is er een fietsroute beschikbaar 
van 25 kilometer. Er kan gestart worden 
tussen 10:30 en 12:00, waarbij de kos-
ten voor deelname € 4,- bedragen per 
volwassene.

Zoals u weet komt Sinterklaas over 
een aantal weken weer in Nederland. 
Net zoals voorgaande jaren zorgt Jong 
Nederland ervoor dat Sinterklaas ook in 
ons dorp wordt ingehaald. Op zondag 
26 November arriveert Sinterklaas rond 
14.15 uur weer in De Lutte. Onder be-
geleiding van de Lutter Harmonie, de 
motorclub, de solexclub en natuurlijk 
zijn pieten.  
Na afloop van de intocht is er in De 
Vereeniging de gelegenheid om 
Sinterklaas een handje te geven of een 
liedje voor hem te zingen. Om deze 
intocht mogelijk te maken vragen wij 
u vriendelijk om een kleine bijdrage 
om het feest te laten slagen. Daarom is 
er ook dit jaar weer een collecte in De 
Vereeniging.

SINTERKLAASINTOCHT

Op dinsdag 24 oktober komen de leden 
van SV De Lutte handbal langs de deuren 
voor de jaarlijkse kruidkoek-actie. Het geld 
dat hiermee opgehaald wordt komt ten 
goede aan de handbaljeugd. De actie wordt 
gedaan in samenwerking met Spar Schreur.
De kruidkoek wordt verkocht voor 2,50 
euro per stuk. De betaling van de kruidkoek 
geschiedt contant.

KRUIDKOEKACTIE SV DE LUTTE

NEGENDE EDITIE TWENTSE CULTUUTTOCHT
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Zondag	  15	  oktober:	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  

Plechelmuskoor	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  A.	  Scholte	  Lubberink	  
Misdienaars	  	   :	  Mirthe	  en	  Joyce	  Rlink	  
	  
Dinsdag	  17	  oktober	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  18	  oktober	   	   :	  19.00	  uur	  Marialof	  m.m.v.	  het	  Plechelmuskoor	  
	   	   	   	   	   	  	  Voorganger	  :	  pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
	  
Zondag	  22	  oktober:	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  Het	  mannenkoor	  Wladimir	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	  	   :	  Twan	  Bekke	  en	  Joep	  Volker	  
Collecte	   	   :	  2e	  collecte	  voor	  Missiezondag	  (	  Pauselijke	  missiewrken)	  
	  
Dinsdag	  24	  oktober	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  25	  oktober	   :	  19.00	  uur	  Communieviering	  	  
	  
Zondag	  29	  oktober:	  	  
09.00	  uur	   	  	  	  	  	  	  :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	   	  	  	  	  	  	  :	  pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  T.	  Hesselink	  
Misdienaars	  	  	  	  	  	   :	  Bart	  Rolink	  en	  Lars	  Grote	  Beverborg	  	  
	  
Dinsdag	  31	  oktober	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
	  
Woensdag	  1	  november	  	   :	  1900	  uur	  Allerheiligen	  	  	  
19.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  I.	  Schraven	  
Lectrice	   	   :	  mevr.	  M.	  Brookhuis	  	   	   	   	   	   	   	  
	  Collecte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Eurocollecte	  voor	  eigen	  geloofsgemeenschap	  

KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  
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Donderdag	  2	  november	  :	  	  	  Allerzielen	  
20.00	  uur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Gebeds	  herdenkingsviering	  m.m.v.	  het	  Plechelmuskoor	  
Voorganger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  dhr.	  J.	  Welhuis	  en	  mevr.	  G.	  Maseland	  
Lectrice	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  mevr.	  T.	  Volker	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  1e	  collecte	  voor	  eigen	  geloofsgemeenschap	  
	   	   	  2e	  collecte	  voor	  onderhoud	  kerkhof	  en	  kosten	  Allerzielen	  
	  
Intenties:	  	  	  
Zondag	  15	  oktober:	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  
Annie	  Niehof-‐Nolten,	  Johan	  Schasfoort	  (buren	  Merelstraat),	  Gerard	  Benneker,	  
Annie	  Heuvels-‐Meijerink,	  Herman	  Koertshuis,	  Johan	  Oude	  Egbrink	  (past.	  
Geerdinkstraat),	  	  Bernard	  Hampsink,	  Jan	  Sweerts,	  Truus	  Schasfoort-‐Kaptein,	  	  
Ria	  van	  de	  Zande-‐Linderman.	  	  
	  	  	  
Jaargedachtenis:	  Hermien	  Segerink.	  
	  
Zondag	  22	  oktober:	  Ouders	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Overleden	  fam.	  Punt,	  
Ouders	  Heebing-‐Lentfert,	  Theo	  Heebing,	  Ben	  uit	  het	  Broek,	  Ouders	  Zanderink-‐
Welhuis,	  Jan	  Sweerts,	  Truus	  Schasfoort-‐Kaptein,	  Ria	  van	  de	  Zande-‐Linderman.	  	  
	  	  
Jaargedachtenis:	  Hendrik	  Jozef	  Grunder,	  Ouders	  Brookhuis-‐Hutten,	  Ouders	  
Morsink-‐Grote	  Punt,	  Gerard	  Spitshuis,	  Johan	  Bossink.	  
	  
Zondag	  29	  oktober:	  Ouders	  Nijhuis-‐Aveskamp	  Joke	  en	  Jos,	  Hennie	  oude	  
Egberink,	  Jan	  Schaepers,	  Marietje	  Punt-‐Boers,	  Ouders	  Gieslink-‐Frielinck,	  Annie	  
Heuvels-‐Meijerink,	  Herman	  Koertshuis,	  Truus	  Schasfoort-‐Kaptein,	  	  
Ria	  van	  de	  Zande-‐Linderman.	  	  
	  	  	  
Jaargedachtenis:	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Johan	  Bulter,	  Johnny	  Punt,	  	  
Johan	  Beernink	  (Hoge	  Kavik).	  
	  
Donderdag	  2	  november:	  	  Allerzielen	  
Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐
Reijmer,	  Overleden	  fam.	  Punt,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  Hendrik	  Benneker,	  
Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  ouders	  Notkamp-‐Nijhuis,	  ouders	  Schopman-‐
Aveskamp,	  Ouders	  Beernink-‐olde	  Meijerink,	  Henk	  grote	  Beverborg,	  Ouders	  
Nijhuis-‐Aveskamp	  Joke	  en	  Jos,	  Martijn	  Olde	  Riekerink,	  Annette	  Olde	  Hendrikman	  
Wigger,	  Ouders	  Tijans-‐Volker,	  Bernard	  Sanderink,	  Ouders	  Jeunink	  Pots,	  	  
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Ouders	  Jeunink-‐Boers,	  Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Ouders	  Zanderink-‐Welhuis,	  Gerhard	  
grote	  Beverborg,	  Henk	  en	  Ine	  Nijhuis-‐Wigger,	  Jan	  Schurink,	  Ouders	  Schiphorst-‐
Grashof,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Annie	  Niehof-‐Nolten,	  Femie	  Wigger-‐Schurink,	  
Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Herman	  Meijer,	  Truus	  Greftenhuis-‐Egbers,	  
Ouders	  Hooge	  Venterink-‐Notkamp,	  Ouders	  Westerik-‐Kleijhuis,	  Ouders	  
Greftenhuis-‐Egbers,	  Gerard	  Spitshuis	  en	  Lies	  Spitshuis-‐Schoppink,	  Henk	  en	  Ellie	  
Koertshuis-‐Heetkamp,	  Ouders	  Kempers-‐Hoge	  Bavel,	  Ouders	  Volker-‐Ter	  Linde,	  
Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  Beverborg,	  Johan	  Grashof,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  
Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Bernard	  Hampsink,	  Echtpaar	  Seijger-‐Bulthuis,	  Benny	  
Luyerink,	  Ouders	  Luyerink-‐Bulthuis	  en	  Marietje	  Bulthuis,	  Annie	  Evering-‐Meijer,	  
Ouders	  Beernink-‐Borggreve	  en	  Johan,	  overl.	  ouders	  Meijer-‐Notkamp	  en	  Henk	  
Meijer,	  Johanna	  Meijer-‐Notkamp,	  Henk	  Meijer,	  Herman	  en	  Leny	  Nijhuis-‐
Kleijhuis,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Frans	  Koertshuis	  en	  overl.	  fam.,	  Gerhard	  
Morsink,	  Truus	  Steunebrink-‐Benneker,	  Rikie	  Alink-‐Beernink,	  Tonnie	  Lentfert-‐
Broekhuizen,	  Gerard	  Goorhuis-‐oude	  Sanderink,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Theo	  
Heebing,	  Dini	  Heebing-‐Lentfert,	  Ouders	  Schasfoort-‐Koekkoek,	  Gerald	  Koop,	  
Ouders	  Pots-‐Beernink,	  Hubert	  Velthuis	  en	  Fam.,	  Ouders	  grote	  Beverborg-‐ter	  
Brake,	  Johan	  Schasfoort	  (namens	  de	  buren	  v.d.Merelstraat),	  Henk	  van	  
Leijenhorst,	  Ouders	  Tijhuis-‐Rosink,	  Bennie	  Bosch,	  Ouders	  Schurink-‐Gras,	  Gerrit	  
ter	  Beek,	  Ouders	  Visschedijk-‐Notkamp,	  Edwin	  Oude	  Ophuis,	  Annie	  Heuvels-‐
Meijerink,	  Ouders	  Koekoek-‐Egberink,	  Jan	  Koekoek,	  Bernard	  Steunebrink,	  
Herman	  Koertshuis,	  Overl.	  fam.	  Koertshuis,	  Ouders	  Koertshuis-‐Oelering,	  ouders	  
Olde	  Rikkert-‐Beernink,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Dierselhuis,	  Johan	  Oude	  Egbrink	  
(past.	  Geerdinkstraat),	  Bennie	  Pot,	  Jan	  Nijhuis	  (Beatrixstraat),	  Truus	  en	  Hendrik	  
Schasfoort-‐Nijhuis,	  Marinus	  Oude	  Egberink,	  Ouders	  Bosch-‐van	  der	  Zande.	  
	  
Overleden:	  
Truus	  Schasfoort-‐Kaptein,	  Beatrixstraat	  44.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  81	  jaar.	  
Ria	  van	  de	  Zande-‐Linderman,	  	  Appelvinkstraat	  47.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  72	  jaar.	  
	  
Pastorpraat	  	  
Beste	  allemaal,	  Ik	  ga	  u	  niets	  nieuws	  vertellen	  als	  ik	  U	  zeg	  dat	  er	  in	  je	  leven	  
plotseling	  veel	  kan	  veranderen.	  Sinds	  begin	  juni	  is	  het	  ook	  mij	  overkomen,	  van	  
de	  een	  op	  de	  andere	  dag.	  Plotseling	  lig	  je	  in	  het	  ziekenhuis	  en	  even	  plotseling	  
ben	  je	  ook	  weer	  thuis,	  met	  de	  boodschap	  dat	  je	  de	  komende	  maanden	  niets	  mag	  
doen.	  Het	  autorijden	  werd	  mij	  ten	  strengste	  afgeraden.	  Gelukkig	  dat	  Dieny	  dat	  
van	  mij	  kon	  overnemen.	  Ook	  het	  voorgaan	  in	  de	  liturgie	  werd	  mij	  afgeraden.	  	  
Ik	  voelde	  me	  onveilig	  en	  loop	  liever	  geen	  risico’s	  .	  En	  zo	  stonden	  we	  elke	  zondag-‐
morgen,	  met	  collecte	  geld	  in	  de	  zak,	  op	  de	  stoep	  van	  onze	  kerk,	  in	  De	  Lutte.	  	  	  
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Het	  is	  even	  zoeken	  naar	  de	  beste	  plek	  om	  iedereen	  goed	  te	  kunnen	  horen.	  En	  
daar	  zit	  of	  sta	  je	  dan,	  niet	  op	  het	  priesterkoor	  met	  het	  gezicht	  de	  kerk	  in,	  maar	  
als	  kerkganger	  die	  luistert	  naar	  de	  voorganger	  /	  ster	  die	  ons	  welkom	  heet,	  die	  
ons	  voorgaat	  in	  gebed,	  die	  voorleest	  en	  die	  de	  preek,	  verkondiging	  verzorgt.	  Ik	  
moet	  u	  bekennen	  dat	  ik	  helemaal	  onder	  de	  indruk	  kwam.	  Als	  voorganger	  hoor	  ik	  
bijna	  nooit	  een	  collega	  voorgaan,	  sterker	  nog,	  als	  voorganger	  maak	  ik	  zelden	  
mee	  dat	  iemand	  uit	  de	  parochie	  voorgaat.	  Meer	  dan	  50	  jaar	  ben	  ik	  zelf	  
voorganger	  en	  maak	  dan	  niet	  mee	  wat	  er	  in	  andere	  diensten	  gebeurt.	  Ik	  ben	  de	  
laatste	  maanden	  echt	  helemaal	  stil	  geworden	  als	  ik	  parochianen	  hoor	  en	  zie	  
voorgaan.	  De	  eerbied	  waar	  mee	  dat	  allemaal	  gebeurt.	  Ik	  wordt	  stil	  omdat	  ik	  kan	  
weten	  hoeveel	  voorbereiding	  zo’n	  viering	  kost.	  En	  ik	  word	  stil	  als	  ik	  iemand	  
gewoon	  uit	  ons	  midden	  hoor	  voorgaan	  in	  gebed	  of	  de	  H.Communie	  zie	  uitreiken.	  
Wat	  zijn	  we	  dan	  rijk	  met	  elkaar,	  om	  elkaar.	  Rijk	  met	  mensen	  die	  zorg	  hebben	  om	  
het	  gebouw,	  of	  de	  versiering	  verzorgen,	  of	  een	  niet	  geringe	  bijdrage	  leveren	  in	  
de	  liturgie.	  Uit	  de	  grond	  van	  mijn	  hart,	  mijn	  compliment.	  Jullie	  hebben	  mij	  enorm	  
gesticht,	  geraakt.	  Wat	  een	  rijkdom,	  een	  Zegen	  als	  we	  elkaar	  kunnen	  raken	  en	  zo	  
De	  Boodschap	  aan	  elkaar	  doorgeven.	  Ik	  ben	  een	  echte	  ervaring	  rijker	  geworden,	  
bedankt	  daarvoor.	  	  
Hartelijke	  groeten.	  	   Henk	  Jacobs,	  em.past.	  
	  
In	  de	  Plechelmusparochie	  De	  Lutte	  	  
Allerzielenviering	  op	  donderdag	  2	  november	  om	  20.00	  uur	  s’avonds	  een	  gebeds	  
herdenkingsviering.	  We	  gedenken	  alle	  overledenen	  van	  onze	  geloofs-‐
gemeenschap	  en	  in	  het	  bijzonder	  gedenken	  we	  hen	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  van	  
ons	  zijn	  heengegaan.	  Een	  gedachtenisprentje	  met	  de	  namen	  van	  de	  overledenen	  
wordt	  u	  bij	  aanvang	  uitgereikt.	  Tijdens	  de	  viering	  wordt	  voor	  een	  ieder	  een	  kaars	  
aangestoken.	  Na	  afloop	  bezoeken	  we	  het	  kerkhof	  waar	  een	  lichtje	  geplaatst	  kan	  
worden	  op	  het	  graf	  van	  onze	  dierbaren	  en	  de	  voorganger	  zal	  de	  graven	  zegenen.	  
Ons	  kerkhof	  is	  deze	  avond	  verlicht	  met	  fakkels	  en	  lampen,	  het	  kan	  gemakkelijk	  
zijn	  om	  een	  zaklamp	  mee	  te	  nemen.	  
In	  de	  parochiezaal	  is	  er	  na	  afloop	  gelegenheid	  om	  een	  kop	  koffie	  of	  thee	  te	  
drinken.	  U	  bent	  	  allen	  van	  harte	  uitgenodigd.	  
	  	   Werkgroep	  Verliezen	  Verwerken	  en	  de	  Avondwake	  werkgroep	  
	  
Zondag	  22	  oktober,	  St.-‐Plechelmuskerk,	  De	  Lutte	  
Het	  mannenkoor	  Wladimir	  –	  opgericht	  in	  1989;	  momenteel	  27	  leden	  tellend	  –	  
luistert	  de	  H.Mis	  van	  9	  uur	  op	  met	  gezangen	  uit	  de	  Slavisch-‐Byzantijnse	  liturgie.	  
Deze	  eredienst	  van	  de	  Oost-‐Sla-‐vische	  christenen	  is	  gebaseerd	  op	  de	  kerkelijke	  
praktijk	  van	  de	  oude	  metropool	  Constantinopel	  (het	  vroegere	  Byzantium).	  	  
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De	  teksten	  zijn	  in	  het	  Kerk-‐Slavisch,	  de	  in	  het	  Oosten	  veelal	  nog	  gebezigde	  
liturgische	  taal.	  Het	  koor	  is	  vernoemd	  naar	  de	  tiende-‐eeuwse	  Kiewse	  vorst	  
Wladimir,	  die	  –	  vergelijkbaar	  met	  Karel	  de	  Grote	  in	  het	  Westen	  –	  een	  stuwende	  
kracht	  is	  geweest	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  christendom	  in	  zijn	  rijk:	  het	  
gebied	  van	  het	  tegenwoordige	  Oekraïne	  en	  Rusland.	  Het	  stelt	  zich	  ten	  dienste	  
van	  de	  Gemeenschap	  van	  de	  H.Wladimir	  te	  Hengelo,	  lid	  van	  Pokrof,	  Katholieke	  
Gemeenschap	  van	  de	  Byzantijnse	  Ritus	  binnen	  de	  Kerkprovincie	  van	  Nederland.	  
Daarnaast	  zetten	  de	  zangers	  luister	  bij	  aan	  H.Missen	  en	  Vespers	  van	  de	  
Romeinse	  rite,	  terwijl	  een	  enkele	  keer	  een	  concert	  plaatsvindt.	  Opgetreden	  
wordt	  er	  gemiddeld	  eens	  per	  maand,	  en	  wel	  voornamelijk	  binnen	  het	  gebied	  van	  
de	  Euregio.	  De	  muzikale	  leiding	  berust	  bij	  Johnny	  Smit	  (Manderveen).	  
Voor	  de	  bezoekers	  liggen	  er	  achter	  in	  de	  kerk	  boekjes	  gereed	  met	  
liedtekstvertalingen.	  
Voor	  nadere	  informatie	  zie	  de	  websites	  wladimir-‐hengelo.nl	  en	  Pokrof.nl	  
	  
Dinsdag	  31	  oktober:	  college	  tour:	  in	  gesprek	  met	  pater	  Fons	  Eppink	  
Pater	  Fons	  Eppink	  gaat	  met	  ons	  in	  gesprek	  over	  missiewerk	  en	  Nederland	  als	  
missieland.	  Wanneer:	  31	  oktober,	  19.30	  uur	  
Waar:	  Klooster	  Noord	  Deurningen,	  Huize	  Elisabeth.	  Kosten:	  €	  7,00	  (inclusief	  
koffie/thee).	  Opgave:	  secretariaat@lumenchristi.nl	  of	  bel:	  0541-‐353551	  
	  
Wandeltocht	  15	  oktober	  Beuningen	  
Op	  zondag	  15	  oktober	  zijn	  er	  in	  combinatie	  met	  het	  oogstdankfeest	  in	  Beuningen	  
schitterende	  wandelroutes	  uitgezet.	  U	  kunt	  kiezen	  uit	  drie	  afstanden,	  5,	  10	  of	  	  
15	  km.	  De	  start	  is	  tussen	  9.00	  en	  11.00	  uur	  op	  het	  kerkplein.	  Tevens	  is	  dit	  
weekend	  de	  kerk	  prachtig	  versierd,	  alsmede	  het	  Mariakappelletje	  en	  de	  
landkruisen	  in	  het	  buitengebied	  van	  Beuningen.	  Ontdek	  het	  mooie	  Twentse	  
landschap	  en	  geniet	  van	  de	  mooie	  “doorkijkjes”!	  
	  
Bericht	  alleenstaanden	  
Op	  woensdagmiddag	  25	  oktober	  komen	  wij	  weer	  samen	  in	  het	  parochiecentrum.	  
Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  eerdere	  berichtgeving,	  toen	  werd	  de	  datum	  18	  
oktober	  genoemd.	  We	  gaan	  op	  25	  oktober	  een	  herfststukje	  maken.	  
We	  vragen	  u	  om	  een	  bakje	  of	  schaaltje	  en	  wat	  “groen”	  mee	  te	  brengen,	  wij	  
zorgen	  voor	  de	  rest.	  U	  bent	  van	  harte	  welkom	  vanaf	  14.00	  uur.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Annie	  Hollink	  en	  Miny	  Meijer	  
	  
Informatie	  en	  tel.	  	  Lokatie	  De	  Lutte	  :	  zie	  ’t	  Luutke	  13	  
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