
Agenda
26 nov Intocht Sinterklaas
28 nov ZijActief adventsstuk maken  
29 nov Kaarten SV De Lutte 20.00u
  1 dec Presentatie muzieklessen
  2 dec Gravenbal Bosdûvelkes
  3 dec Snertloop Loopgroep 
  6 dec Deadline Luutke nr.17
  7 dec Uitstapje De Zonnebloem
  8 dec Jeugdgala Bosdûvelkes
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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

In dit Luutke vragen we uw aandacht voor 
een geheel nieuw initiatief van dorpshoes 
Erve Boerrigter: het Dorpstheater. Vier 
keer per jaar maken artiesten uit de regio 
hun opwachting op het ‘podium’ van het 
Dorpstheater in het dorpshoes. Het spits 
wordt vrijdag 15 december afgebeten 
door de Boeskool Toppers, een koor uit 
Oldenzaal met een sterke vocale inbreng uit 
het dorp van de Hellehond van elk concert 
een gezellig feestje weet te maken. 
Maar ook solisten, duo’s en kleinere groepen 
kunnen zich melden in het dorpshoes. De 
programmeurs van ons Dorpstheater willen 
jong, oud en alles daar tussenin bedienen. 
Talent uit eigen dorp wordt afgewisseld met 
toppers uit omliggende plaatsen. Om dit 
nieuwe cultuurpodium zo laagdrempelig 
mogelijk te houden, wordt de entreeprijs zo 
laag mogelijk gehouden. Kaartjes voor het 
concert van de Boeskool Toppers bijvoor-
beeld kosten vijf euro per stuk, inclusief een 
kop koffie/thee (met zelfgebakken kerst-
kransje) bij binnenkomst. De kaarten zijn 
vanaf nu verkrijgbaar in het dorpshoes. 

Speciale aandacht wordt ook besteed aan 
de aankleding van het theater. In verband 
met het beperkte aantal stoelen geldt voor 
elke voorstelling/concert wel: op is op!
In maart komt het befaamde duo Toon 
& Toon naar ons Dorpstheater met een 
muzikale maar ook buitengewoon verma-
kelijke voorstelling. En in juni presenteren 
we met veel trots een aantal zeer muzikale 
meiden uit De Lutte, die met elkaar een 
avondvullend programma zullen brengen.  
Ondertussen zijn we op zoek naar culturele 
talenten die in ons Dorpstheater graag 
willen laten zien wat ze in huis hebben. 
Zang, cabaret, muziek, stand-up comedy, 
rap, we houden ons overal voor aanbevo-
len. Zou je een keer willen optreden in het 
Dorpstheater, stuur dan een mailtje naar 
de beheerder van Erve Boerrigter (gea@
dorpshoes.nl). 

Tot ziens in het Dorpstheater!

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, 17 loopt van 12 december 2017 tot 1 januari 2018 
kopij inleveren woensdag 6 december voor 20.00 uur via e-mail.

 November

26 Intocht Sinterklaas in De Lutte
28 ZijActief adventsstuk maken
29 Kaartavond SV De Lutte 20.00 uur

 December

  1 Presentatie muzieklessen in Dorpshoes
  2 Gravenbal Bosdûvelkes afvoer/opkomst
  3 Snertloop Loopgroep De Lutte
  6 Deadline Luutke nr.17
  7 Uitstapje De Zonnebloem
  8 Jeugdgala Bosdûvelkes De Vereeniging
  9 Oud Papier SV De Lutte en Jong NL
  9 Kerstconcert Plechelmuskoor in de kerk
  9 Verkoop kerstbomen De Bosdûvelkes

  9 Opkomst Miss carnaval Tuffelkeerlkes
10 Sigrid en Marina Weihnachten in kerk
10 Receptie/Instuif nieuwe Graaf
12 ZijActief Adventsviering in kerk
13 KBO Adventsviering 14:00 uur
13 Kaartavond SV De Lutte 20:00 uur
16 Adventstocht bij Plechelmuskerk 18:00
17 Opendag Carnavalsloodsen
17 Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
23 Kerstloterij De Tuffelkeerlkes
27 Deadline Luutke nr.1 (2018)
27 Lansing Unitra toernooi SV De Lutte
31 Oliebollenverkoop voor kerkenbos

 Januari

26 Lezing Harm Smeenge, De Dree Marken

Jaarkalender 2017 Boeskooltoppers in dorpstheater!
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8 mm. Daarna worden de holle stukken 
weer aan elkaar gelijmd en aan het einde 
komt daarna een mondstuk ( de happe) van 
meestal vlierhout (of een ander houtsoort) 
waaruit het binnenste zachte gedeelte was 
verwijderd. Hiermee kan dan een eenvou-
dige melodie worden geblazen van 4 tot 6 
natuurtonen en men noemt dat “n oaldn 
roop” (= de oude roep).
In 1953 werd op 2e Kerstdag het eerste 
jaarlijks terugkerende concours georgani-
seerd enwel vlakbij Havezathe Everloo en in 
1955 gingen ook de midwinterhoornblazers 
uit De Lutte mee doen aan dit concours dat 
ieder jaar steeds meer belangstelling trok.
Door de zgn. “voormannen” van de buurt-
schappen werd afgesproken dat men bij 
toerbeurt de organisatie op zich zouden 
nemen en op 29 december 1963 was voor 
het eerst De Lutte aan de beurt en dat 
gebeurde toen bij erve Hanhof.
De grote animator hier in De Lutte was 
Gerard Welhuis , benaderd door Toon 
Borghuis die zorgde dat op zijn erf “erve 
Welboer” aan de Hoge Lutterweg volop 
kon worden geoefend door de blaozers uit 
De Lutte. Later werd de organisatie overge-
nomen door Hennie Zwijnenberg en Theo 
Westerik. Gerard Zwijnenberg werd jaren-
lang voorzitter van de Twentse Commissie, 
de overkoepelende organisatie van Twentse 
buurtschappen die steeds deelnamen aan 

concoursen en demonstraties.  De Lutte be-
schikt momenteel over ongeveer 20 actieve 
midwinterhoornblazers. Tegenwoordig wor-
den ook veel wandeltochten georganiseerd 
waarbij de wandelaars onderweg kunnen 
genieten van demonstraties midwinter-
hoorn blazen.
Dit jaar (2017) zal dit verzorgd worden door 
de buurtschap Hoogstede nabij Uelsen 
(Duitsland) want ook daar is in deze tijd van 
het jaar de midwinterhoorn te horen.
Voor degenen, die meer willen weten over 
de midwinterhoorns :
Zondag 3 december (1e Adventsdag) begint 
weer het oefenen bij erve Welboer (Hoge 
Lutterweg) enwel iedere zondag. Iedereen 
is van harte welkom om te komen kijken 
en luisteren. Om goed geoefend aan het 
nieuwe blaasseizoen te beginnen oefent de 
jeugd al op vrijdag 24 november en vrijdag 
1 december om 19.00 uur bij erve Boerrigter 
en daarnaast iedere vrijdagavond vanaf 
19.00 uur op het kerkplein. De jaarlijkse 
midwinnterhoornwandeling op 2e Kerstdag 
, georgansiseerd door de VVV is dit jaar in 
Beuningen.   Vermeldingswaardig is verder 
nog dat in 2013 de traditie midwinter-
hoornblazen genoteerd is op de nationale 
erfgoedlijst van levende tradities.
Geniet van die bijzondere klanken de 
komende tijd want je hoort ze maar enkele 
weken !
Tonnie Bekke

Binnenkort zijn ze weer te horen : de mid-
winterhoorns ! Zondag 3 december begint 
de Adventstijd ; dat zijn de vier weken 
vóór Kerstmis en volgens de traditie mag 
dan weer op de midwinterhoorn worden 
geblazen. Dan zullen de bijzondere klanken 
hiervan weer te horen zijn in het Twentse 
landschap, maar…. hoe begon dat?
Het blazen op een hoorn is ontstaan tijdens 
de Germaanse joelfeesten. Men wilde de 
boze geesten verdrijven die – zoals men 
toen geloofde – ervoor zorgden dat het 
steeds vroeger donker werd.
Men begon op hoorns te blazen rond de 
midzomerwende (21 december) totdat de 
dagen weer langer werden. Men dacht dat 
men door rond die tijd op een ossenhoorn 
(de voorloper van de midwinterhoorn) te 
blazen dit de god Odin of Wodan zou hel-
pen om de wolven Sköll en Hati te verjagen 
, die nl. de zon en de maan wilden verslin-
den zodat het altijd donker zou worden. 
Als Wodan de wolven zou verjagen zou 
het licht weer terug komen. Dit verhaal kan 
men lezen in de Noors mythen en sagen 
waarin de godenleer van de Germanen is 
opgetekend.
Na de val van het Romeinse rijk breidde het 
christelijk geloof zich langzamerhand uit 
over Europa en Paus Gregorius I (540-604) 
besloot dat “onschuldige” volksgebruiken 
konden worden ingebed in het Katholieke 
geloof.
Zó is het blazen op een midwinterhoorn 
gebleven en wel vanaf de 1e zondag in de 
Advent tot het feest van Driekoningen maar 
nu... om de geboorte van het Christuskind 
aan te kondigen !

In de veertiger jaren van de vorige eeuw 
was deze traditie bijna verdwenen en blies 
men alleen nog op blikken hoorns. De 
Oldenzaler Toon Borghuis vond met een 
aantal medestanders dat de traditie van de 
houten hoorns uit het verleden niet verlo-
ren mocht gaan en zo begonnen zij met het 
organiseren van demonstraties en zó kwam 
de houten midwinterhoorns weer beter in 
beeld !

Voor degenen die het misschien nog niet 
weten :  De midwinterhoorns worden 
gemaakt van berken-, elzen- of wilgenhout, 
die van nature iets krom zijn gegroeid en 
een doorsnede hebben van plm. 15 cm.  
Als de stam voldoende droog is wordt hij 
in de lengte doorgezaagd en worden de 
beide helften “gekuipt” d.w.z. met een guts 
uitgestoken tot een wanddikte van plm. 

KRONIEK  DE LUTTE

Midwinterhoorns

De Lutter blazers 1999

Blaaswedstrijden in Losser 1986
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kBo nieUws

Als school hebben wij de veiligheid van 
onze kinderen hoog in het vaandel staan.
Om de veiligheid rondom onze school zo 
optimaal mogelijk te houden, wordt er op 
twee drukke punten gewerkt met verkeers-
brigadiers. Dit helpt de kinderen veilig over 
te steken.
Binnen onze groep zijn wij op zoek naar 
enthousiaste ouders, opa’s en oma’s. Na een 
korte instructie is iedereen van harte wel-
kom! Omdat we in kleine groepjes werken, 
bent u gemiddeld 1x per 6 weken voor een 
week beschikbaar op een moment dat het 
u uitkomt.
Voor info: Anique Nijhof 06-12838047 of 
brigadieren.delutte@hotmail.com

Brigadiers gezocht

Ons jubileumfeest is alweer voorbij en als we mogen afgaan 
op de reacties die we achteraf hoorden mogen we rustig 
zeggen dat het voor alle aanwezigen een heel mooi feest is 
geweest. Daar zijn we blij mee en we willen dan ook graag 
iedereen die op de een of andere manier aan het slagen van 
dit feest heeft meegewerkt, bijvoorbeeld door een gelde-
lijke bijdrage, het helpen bij de organisatie of door gewoon gezellig aanwezig te zijn, heel 
hartelijk danken hiervoor. Wie niet aanwezig kon zijn krijgt nog een leuke attentie, een pen 
van KBO De Lutte, thuis bezorgd.
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 13 december in De Vereeniging. 
We beginnen om 14.00 uur met een gebedsviering door pastor Schraven mmv. het 
Plechelmuskoor. Leerlingen van de basisschool verzorgen voor ons daarna een voorstelling. 
We sluiten af met een gezellige, goedverzorgde broodmaaltijd. De eigen bijdrage hiervoor 
is €10,00. Omdat we graag willen weten op hoeveel leden we kunnen rekenen kunt u zich 
tot 7 december hiervoor opgeven bij: Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian Voerman: tel. 
551805. Belt u a.u.b. tussen 7 uur en 8 uur ’s avonds.
Mocht in de laatste tijd uw woonadres veranderd zijn, bijvoorbeeld het huisnummer, wilt u 
dit dan ook doorgeven aan ons?

51e Gravenbal van De Bosdûvelkes
In de Graafschap Gallië (De Lutte komend carnavalseizoen) wordt door de carnavalsver-
eniging De Keidûvelkes op zaterdag 2 december de nieuwe hoofdman gepresenteerd. 
Uiteraard zijn Kakofonix, Nestorix, Bellefleur en Kostunix ook uitgenodigd. Zelfs Walhalla 
maakt haar opwachting en het schijnt dat Cleopatra en Julius Caesar ook aanwezig zijn. 
De druïde Panoramix zorgt in ieder geval voor voldoende toverdrank in de dorpstapperij 
(de Residentie).
Dit alles in het gekozen thema van De Bosdûvelkes voor het komende seizoen. Het 
thema zult u overal in terug vinden. Het bestuur is verheugd u te mogen uitnodigen 
voor het 51e Gravenbal. Officieel wordt afscheid genomen van Graaf Ralf I en zijn 
Adjudant Wouter. De primus inter pares van de Graven Garde maakt bekend of de hoog-
heid opgenomen wordt in de Garde. Later op de avond maakt de 51e Graaf van De Lutte 
zijn opwachting en dat dan ook voor de eenenvijftigste keer in dezelfde residentie café/
zalencentrum De Vereeniging. Het bal wordt technisch ondersteund door de Technische 
Commissie en muzikaal door Star Light drive-in. Zaterdag 2 december a.s. aanvang 20.30 
uur. Een week later, zondag 10 december recipiëren de nieuwe hoogheden vanaf 13.30 
uur in De Vereeniging met aansluitend de Instuif. 
De jeugd van De Lutte viert op vrijdag 8 december in de residentie de Jeugdgala waar 
ze afscheid nemen van Jeugdgravin Renee en Jeugdgraaf Chris. De avond begint om 
19.00 uur en er worden optredens verzorgt door Jong Nederland en Dûvels Geweld. 
De nieuwe jeugdhoogheden worden aan de jongeren van Gallië gepresenteerd en de 
avond eindigt om 21.30 uur. 

De Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes zijn bekend, maar zoals velen weten is het 
hooghedenspan van de Tuffelkeerlkes dan nog niet compleet. Het trio wordt compleet 
gemaakt door de Miss van De Tuffelkeerlkes. 

Op zaterdag 9 december 2017 zal de Miss bekend worden gemaakt en is het hooghe-
den trio dan eindelijk compleet! De feestavond begint om 20.30 uur en vindt plaats bij 
Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte. 

De opkomst commissie zal ervoor zorgen dat de Miss op een speciale wijze aan het 
publiek wordt voorgesteld. 
Ben je ook zo benieuwd wie onze Miss wordt? Kom dan gezellig op onze feestavond 9 
december aanstaande! Tijdens deze avond zijn de blauwe consumptiemunten met het 
Tuffelkeerlke erop geldig. 

Tot 9 december Alaaf, 

De Tuffelkeerlkes
avé inwoners van de graafschap gallië

opkoMst Miss van de tUffelkeerlkes
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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 jl. De bridgeclub is nog op zoek naar 2 brigdeparen.
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 gea@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
•	 Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
•	 Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Cursus koken voor mannen in De Lutte (nieuw) dinsdag | 18:00 - 22:00 uur 
Gezellig met elkaar in de keuken een uitgebreide maaltijd bereiden. Een niet alledaags 
voor- hoofd- en nagerecht bereiden en daarna in een ontspannen sfeer gezamenlijk eten. 
Het kan allemaal in Erve Boerrigter. 
Het lesgeld bedraagt € 104,-  voor 6 bijeenkomsten waarvan er 2 met partner zijn. Lijkt 
dit je iets en wil je meer weten of je zelf aanmelden. Bel even met de administratie van St. 
Cluster over de mogelijkheden. Tel. 053 5369400 vragen naar Haico Muller.

Bloemschikken woensdag 13 december | 19:30 - 22:00 uur
Woensdagavond  13 december a.s. van 19.30 – 22.00 uur gaan we in ons dorpshoes erve 
Boerrigter onder leiding van Ankie Niehuis-Zanderink een bloemstuk maken voor de kerst-
periode. De kosten voor het maken van een mooi kerststuk bedraagt € 27,50 .
Ankie zorgt voor alle benodigde materialen. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers.
Wie komt er om samen met mij zo’n mooi kerststuk te maken??
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de mail; gea@dorpshoes.nl of bellen met ons 
dorpshoes 0541-552009.

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.

In de Vitrine 
Wie volgt Jens op? Jens Steghuis uit de IJsvogelstraat in De Lutte is de eerste 
verzamelaar die zijn verzameling tentoonstelt in de Vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt 
al drie jaar allerlei soorten stenen met de afdruk van fossielen. Voor het vinden en zoeken 
naar deze bijzondere stenen gaat Jens samen met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in 
Duitsland.
Zijn mooie verzameling met uitleg is te bewonderen in de vitrine bij erve Boerrigter.
Wie durft ook zijn bijzondere/mooie/leuke verzameling te laten zien, laat het mij dan 
weten via gea@dorpshoes.nl
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Maandelijks wordt er door SV De Lutte en Stichting Jong Nederland De Lutte oud papier 
opgehaald binnen de bebouwde kom van De Lutte. 
Helaas hebben wij meerdere malen moeten constateren dat er oneigenlijk gebruik 
wordt gemaakt van de container die bij de sporthal De Luttermolen staat. Zo worden er 
onder andere tapijtresten en stoelen gedumpt. Deze container is enkel en alleen voor 
oud papier. 
Mocht dit opnieuw gebeuren dan zijn wij helaas genoodzaakt om de container hier niet 
meer te plaatsen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip. 
Met vriendelijke groeten,
SV De Lutte,    Stichting Jong Nederland De Lutte
St. Dorpsbelangen De Lutte  Vereniging van Huiseigenaren de Luttermolen.

oUd papier 

Het maximale aantal deelnemers is bijna 
bereikt voor de Snertloop in De Lutte. Een 
hardloopwedstrijd waar zowel de recrea-
tieve als prestatieloper graag aan mee doet. 
Het parcours is prachtig en altijd een gezel-
lige, warme sfeer met een lekker kopje snert 
na afloop. Dit jaar wordt de snert verzorgd 
door café en zalencentrum De Vereeniging.
Mocht je nog mee willen doen, kijk dan 
even op onze website voor de moge-
lijkheden: www.loopgroep.nl/snertloop. 
Inschrijving voor de 2,4 km is altijd op 
de dag zelf nog mogelijk. Is hardlopen 
niet jouw ding, maar houd je wel van 

gezelligheid? Wees dan ook welkom als 
publiek. Altijd fijn voor de hardlopers om te 
worden aangemoedigd.
De verschillende afstanden starten na elkaar 
tussen 10.15 en 11.15 uur vanaf het fiets-
paadje tussen de Plechelmusschool en De 
Elfterborgh. De centrale plek voor de hard-
lopers is bij dorpshoes Erve Boerrigter. Vanaf 
09.15 uur kunnen hier de startnummers al 
worden opgehaald. 
Wil je op de hoogte blijven van deze 
Snertloop en andere activiteiten van 
Loopgroep De Lutte? Volg ons dan www.
facebook.com/LoopgroepDeLutte.

Jubileum Raymond Breukers: 25 jaar dirigent 
Nog maar koud terug van de jubileumreis (dames 50 jaar op het koor) uit het 
Bourgondische Maastricht en het Plechelmuskoor De Lutte geeft weer vol gas om naast 
hun reguliere inzet ook een dubbel jubileum met Sint Caecilia te vieren.
De dirigent Raymond Breukers uit Losser is dit jaar 25 jaar verbonden aan het kerkkoor van 
De Lutte. Tijdens het komende Sint Caeciliafeest, zondag 26 november, wordt tijdens de 
H.Mis en de daarop volgende feestelijkheden in De Vereeniging de jubilerende dirigent 
door het bestuur van het Plechelmuskoor, de locatieraad en de parochie Lumen Christie in 
het zonnetje gezet.
Tijdens de H. Mis wordt de mis van Raymond Breukers gezongen, deze heeft hij zelf 
gecomponeerd.
Verder wordt gezongen het Gloria van Vivaldi, Ave Verum van Mozart, Jubilate Deo van 
Halmos, Hallelujah van Händel en het Agnus Dei van Smith.

Kerstconcert op 9 december
Het Plechelmuskoor De Lutte organiseert op zaterdag 9 december een kerstconcert in 
de Plechelmuskerk van De Lutte. Voor dit concert heeft het koor verschillende nieuwe 
nummers ingestudeerd. Het mannenkoor uit Nordhorn en het koor Hooge Noodt uit 
Overdinkel verzorgen ook een deel van het concert.  Alle koren staan onder leiding van 
dirigent Raymond Breukers en de begeleidende muziek wordt verzorgt door een gelegen-
heidscombo. De kerk is vanaf 19.00 uur open het concert begint om 19.30 uur. De toegang 
is uiteraard gratis.

gezellige snertloop in de lUtte 

plechelMUskoor de lUtte

Op dinsdag 28 november maken we een 
adventsstuk onder leiding van Maurien 
Wigger in De Vereeniging. Voor dit advent-
stuk graag een groot dienblad meene-
men. Deze gezellige en creatieve avond 
begint om 19.30 uur in De Vereeniging.
Voor de leden van ZijActief is op 12 de-
cember een adventsviering om 19.00 uur 

in de 
St. Plechelmuskerk. Na de viering is er een 
gezellig samenzijn met medewerking van 
een zangkoor in De Vereeniging. 
Op 28 december gaan we kerstwandeling 
maken, nadere informatie volgt nog.

Bestuur ZijActief

ziJactief in wintersfeer

Bij het ter perse gaan van dit Luutke zijn we 
inmiddels bij een korenevenement geweest 
in Hengelo. Wij vonden dat we eigenlijk 
maar eens wat meer van ons moesten 
laten horen! Dan wel in de vorm van wat 
mededelingen zodat u wat meer naar onze 
zangkunsten kunt luisteren. We hebben er 
zelf in elk geval heel veel plezier in en willen 
u daar graag van laten meegenieten. We 
gaan deze maand (november) nog zingen 
voor de oudere dorpsbewoners. 

We willen jullie, jong en oud, uitnodigen om 
op dinsdag 19 december naar het dorps-
hoes Erve Boerrigter  te komen. Wij zingen 
dan om 14:00 uur een aantal kerstliederen. 
Het geheel zal ongeveer een half uur duren 
waarna we graag met u een kopje koffie/
thee drinken. We vragen geen entreeprijs 

maar als u een donatie wilt doen mag dat 
natuurlijk altijd. We hopen op een grote 
opkomst. 

Ons koor kan nog best wat leden gebrui-
ken, dus schroom niet en kom een keertje 
luisteren/meezingen tijdens een van onze 
repetities. De repetities zijn op dinsdag-
middag in Erve Boerrigter. We beginnen 
om 13:30 tot 15:15 uur met een kwartiertje 
pauze tussendoor. De kosten zijn € 5,- per 
keer als je besloten hebt je aan te melden. 
Meer informatie: Conny Blockhuis, tel 06-
53765417/0541-552109 of mail naar conny.
blockhuis@home.nl

’t lUtters gelUUtke,
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feesteliJke presentatie MUziek in erve Boerrigter

Muziekschool “De Sleutel” (onderdeel van 
stichting Fundament) verzorgt i.s.m. de 
St. Plechelmusschool muzieklessen in alle 
groepen van de school. Naast het zingen 
en bewegen leren kinderen in groep 5 o.a. 
noten lezen en de mondharmonica bespe-
len, staat in groep 6 het zingen centraal en 
krijgen kinderen in groep 7 en 8 acht weken 
lang les op een instrument. Omdat het 
Fonds voor de Cultuurparticipatie wederom 
subsidie heeft toegekend is het vervolg 
de muzieklessen voor de komende twee 
schooljaren zeker. Dit moet gevierd worden!
Op vrijdag 1 december is er om 19.00 uur 
een presentatie van de muzieklessen in 
Erve Boerrigter. Deze avond wordt samen 
met de Plechelmusharmonie georgani-
seerd. Kinderen uit groep 5, 6 en 8 kunnen 
zich opgeven voor deze feestelijke avond 

om te laten horen wat zij geleerd heb-
ben tijdens hun muzieklessen. Zij worden 
begeleid door het jeugdorkest van de 
Plechelmusharmonie en docenten van de 
muziekschool. Het jeugdorkest zal daar-
naast laten horen hoe mooi een harmo-
nieorkest klinkt. Aansluitend kunnen de 
kinderen instrumenten uitproberen. 
Natuurlijk zijn kinderen uit andere groepen 
en andere belangstellenden van harte 
welkom om deze presentatie bij te wonen. 
De presentatie inclusief het uitproberen 
van de instrumenten zal ongeveer een uur 
duren. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Martine Haitjema-Bauhuis, 
cultuurcoach en coördinator muziekonder-
wijs: m.bauhuis@stichtingfundament.nl / 
06-51118175.

Op zondag 3 december is weer de 1e 
zondag van de advent en de dag dat weer 
overal de mooie melancholische klank van 
de midwinterhoorn te horen zal zijn.
Als voorbereiding op het blaasseizoen 
organiseren we op vrijdag 24 november en 
vrijdag 1 december speciaal voor de jeugd 
twee workshops midwinterhoornblazen in 
dorpshoes Erve Boerrigter. Tussen 19.00 tot 
20.00 uur verzorgen we demonstraties en 
geven uitleg. En voor wie het zelf eens wil 
proberen zijn voldoende midwinterhoorns 
beschikbaar. Deelname is gratis en vooraf 

aanmelden is niet nodig.
Tijdens de adventsperiode (van 3 december 
tot en met 6 januari) oefent de jeugd op 
de vrijdagavonden van 19.00-19.30 uur op 
het kerkplein. Bij slecht weer wijken we uit 
naar dorpshoes Erve Boerrigter. Ook dan is 
iedereen van harte welkom.
Verder wordt nog geoefend op de zondag-
middag om 14.00 uur bij erve De Welboer 
(Hoge Lutterweg 3). Hier zijn dan ook de 
volwassen blazers aanwezig.
Wil je meer informatie? Bel dan met 
Raimond Oude Egbrink (552887).

workshops MidwinterhoornBlazen in dorpshoes

Wel verkoop kerstbomen op 
zaterdag 9 december

Met de verhuizing van Morsink Dier & 
Hobby in de Dorpstraat is ook de verkoop 
van kerstbomen en daarbij behorende ge-
zelligheid verplaatst naar het nieuwe pand 
op nummer 65. De Raad van Elf van carna-
valsvereniging De Bosdûvelkes (Keidûvelkes) 
verkoopt dit jaar twee soorten kerstbomen 
voor de nieuwe zaak van de familie Morsink. 
Zij kleden de verkoop wel zo aan dat het er 
een kerstmarktachtige sfeer ontstaat. Met 
de ondersteuning van de wagenbouwers 
van De Bosdûvelkes, de nodige vuurkorven, 

het toverdrankje van Panoramix uit Gallië en 
bijpassende muziek van Kakofonix valt er te 
genieten van knieperkes en ander lekkers. 
Hoefnix, de smid, is niet aanwezig. Uiteraard 
brengt de nieuwe hoofdman van Gallië 
(Graaf ?? en Adjudant ??) een bezoek aan de 
verkoop.
De houthakkers van de Raad hebben voor 
u de echte spar en de Nordmann in de aan-
bieding. De spar gaat 20€ en de Nordmann 
27,50€ kosten. De bomen kunnen ook vanaf 
nu besteld worden via email: secretariaat@
bosduvelkes.nl De verkoop start dus op 
zaterdag 9 december om 09.00 en duurt tot 
14.00 uur

geen everzwiJnen?! BiJ toUtatis!

Traditiegetrouw organiseert de Sint Plechelmus Harmonie een kerstconcert in de 
Plechelmuskerk op de zondag voor kerstmis. Dit jaar vindt het concert plaats op zondag 
17 december. Vanaf 14:45 uur wordt het publiek ontvangen door de Tapwacht met 
verschillende swingende kersthits. Om 15:00 uur start het harmonieorkest in de kerk met 
verschillende bekende kerstnummers. Zo zal de muziek uit de bekende Home Alone 
kerstfilms ongetwijfeld herkenbaar zijn en kan ook Rudolph the Red Nosed Reindeer 
deze middag niet ontbreken. Ook zal een koperkwintet met orkestleden tijdens deze 
middag een bijdrage leveren om alvast in kerststemming te komen. De presentatie is in 
handen van Anne Heerink. De toegang is gratis. 

kerstconcert plechelMUs harMonie
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grUt oet de lUtt 
Kinderen kunnen in hun al hun wijsheid en 
onbevangenheid vaak (onbedoeld) grap-
pig en eerlijk uit de hoek komen. Naar dat 
soort uitspraken gaan wij op zoek voor deze 
rubriek. Het enige dat u hoeft te doen is de 
betreffende uitspraak, de naam van het kind 
en de leeftijd (desnoods alleen de voor-
naam) en de context waarin de uitspraak 
werd gedaan aan ons door te mailen.
Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kun-
nen worden verzonden naar Tessa Olde 
Riekerink (tessaolderiekerink@ gmail.com). 

Redactie Luutke

Geef een “stukje platteland” cadeau van VVV Losser-De Lutte-Beuningen!
De op boomplankjes opgemaakte pakketten 
bevatten stuk voor stuk Twentse streekproducten 
waarmee u uw medewerkers of (zakelijke) relaties 
kunt verrassen. 
Afhankelijk van de prijs € 27,50,- € 37,50,- of 
€ 50,- kunnen de pakketten bestaan uit een selec-
tie van: appelsap van de fruitboerderij, Twentse 
krentewegge, vlierbessensiroop, jam van de lokale 
jamboerderij, Dinkelmosterd, zeepje De Lutte/
Losser, Twentse baklever- en bakbloedworst, Twents 
bittertje. aangevuld met bijvoorbeeld: tegeltje met een spreuk van Herman Finkers, 
Zandsteen- of Dinkelstenen-fietsrouteboekje, boekje met smokkelverhalen, puzzelblik 
gemeente Losser.

Nieuw VVV cadeaukaart
Natuurlijk is het ook mogelijk om het pakket aan te vullen met een VVV cadeaubon, 
Dinercheque, Lekkerweg, Bioscoopbon of Podium cadeaukaart in elke gewenste waarde.
Nieuw is de opvolger van de vertrouwde VVV Cadeaubon, de VVV Cadeaukaart; 
deze geeft meer keuze en is te besteden bij het grootste aantal winkels en webshops.
De kaart kan worden opgewaardeerd met ieder bedrag tussen € 5,- en € 250,- en is
in delen te besteden.
Heeft u andere ideeën en wilt u uw winter-/kerstpakket zelf samenstellen? We luisteren 
graag naar uw wensen, zodat u met een mooi en uniek pakket voor de dag komt. Voor 
meer informatie: www.vvvdeluttelosser.nl of tel: 0541-551160.

het leUkste geschenk voor de feestdagen?

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

11 nov De Lutte F1 - Bentelo F1      7 -  2
11 nov De Lutte F2 - R.S.C. F2      7 -  3
5 nov B.W.O. DS2 - De Lutte DS1   16 - 25
5 nov Avanti W. F1 - De Lutte F1      8 -  8
5 nov Dynamiek D2 - De Lutte D1     6 -  7
5 nov Bornerbroek F1 - De Lutte F2 12 -  6
4 nov Comb. ‘64 D3 - De Lutte DC1  8 - 12
4 nov De Lutte DB1 - W.H.C. DB1    10 - 11
4 nov De Lutte DB2 - O. HGL DB    25 -  7

Zaterdag 2 december
16:15 De Lutte D1 - Zenderen Vooruit D1
17:00 De Lutte DC1 - Zenderen V. DC1
20:40 de Tukkers DS2 - De Lutte DS1

Zondag 3 december
10:00 Hacol ‘90 F2 - De Lutte F2
14:05 Stormvogels DB1 - De Lutte DB2
15:15 Zenderen V. DB1 - De Lutte DB1

Zaterdag 9 december
15:45 D.S.V.D. F2 - De Lutte F1
18:00 De Lutte DB2 - Bentelo DB1
19:00 De Lutte DB1 - Avanti Wilskr. DB1
20:00 Avanti Wilskr. DS1 - De Lutte DS1

Zondag 10 december
09:00 Bentelo D2 - De Lutte D1
13:45 Avanti Wilskr. DC2 - De Lutte DC1

Dinsdag 12 december
20:30 De Lutte DMW2 - Blauw Wit DMW1

Uitslagen
sv de lUtte handBal 

speelprograMMa 
sv de lUtte handBal 

Vrijdag 24 november
20:00 Lutheria DS 2 - Dynamo Tubbergen D 3
20:00 Lutheria DS 3 - Ecare Apollo 8 DS 7

Zaterdag 25 november
12:00 Lutheria MC 1 - Aastad MC 2
14:00 Lutheria MA 1 - Apollo 8 MA 1
16:00 Lutheria DS 4 - HVC DS 1
16:00 Lutheria DS 5 - Ecare Apollo 8 DS 9
18:00 Lutheria DS 1 - Dynamo Tubbergen D 2

Vrijdag 1 december
20:00 Lutheria DS 2 - Tornado Geesteren DS 2
20:00 Lutheria DS 3 - Twente-Sparta DS 1

Zaterdag 2 december
09:45 Lutheria N2 1 - Rosstars N2 1
09:45 Lutheria N4 1 - Saasveldia N4 1
10:30 Lutheria N4 1 - Rosstars N4 1
10:30 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 2
12:00 Lutheria MC1 - Rosstars MC1
12:00 Lutheria MC 2 - Webton Heng MC 3
14:00 Lutheria MA 1 - Volley ’68 MA 1
14:00 Lutheria MB 1 - Vrivo MB 1
16:00 Lutheria DS 4 - WVC Volley DS 3
16:00 Lutheria DS 5 - Devoc DS 6
18:00 Lutheria DS 1 - SP Orion DS 2

Zaterdag 9 december
09:00 Lutheria N6 2 - Wevo 70 N6 2
10:30 Lutheria N6 2 - Volley ’68 N6 1
16:00 Lutheria DS 5 - Flas Stars DS 3

thUiswedstriJden 
v.v. lUtheria
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje 
weer aan....
 Het woord “zie” kan als uiterst kwetsend 
worden ervaren door visueel gehandicap-
ten, al zullen die dit waarschijnlijk niet lezen, 
en dient dus vervangen te worden door 
“ervaar” o.i.d. Daarnaast is het onacceptabel 
voor de Catalanen om het over Spanje te 
hebben, dus daar moet een oplossing voor 
worden gezocht. Net als voor het fenomeen 
“stoomboot”, want iedereen weet deze zeer 
milieu belastend zijn.

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al 
staan...
Het “hij” van de stoomboot is onmisken-
baar genderspecifiek en dient vervangen 
te worden. De milieuonvriendelijke boot 
moest toch al weg, wellicht vervangen door 
milieuvriendelijk genderneutraal voertuig? 
“Sint Nicolaas” is een uiting van de christe-
lijke traditie en bijgevolg ongewenst. “zie” 
(zie hierboven) moest al weg (i.v.m. visueel 
gehandicapten).

Hoe huppelt het paardje, het dek op en 
neer...
(Dieren horen in de vrije natuur en zijn er 
niet om trucjes te doen (huppelen) en al 
helemaal niet op eerder genoemde boot. 
Een exces dat men vroeger ook wel zag in 
dierentuinen en circussen. Past niet meer in 
2017. Helaas.

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer...
Mag in principe nog wel, al suggereert 
het een continu wisselende windrich-
ting. Milieu-effect of veroorzaakt door de 

vervuilende gassen van de stoomboot? Hier 
dient een milieu-effect-rapportage gemaakt 
te worden. Tot de gevolgen bekend wor-
den, voorlopig geen wimpels. Ook omdat 
de niet nader genoemde kleur van de wim-
pels weleens voor verkeerde beeldvorming 
ZOU KUNNEN zorgen.

Zijn knecht staat te lachen en roept ons 
reeds toe...
Knecht is denigrerend, weinig respectvol 
voor minder of lager opgeleiden en sug-
gereert een arbeidsongelijkheid die onac-
ceptabel is. Het zogenaamde lachen, zonder 
humoristische context, kan  als een teken 
van minder intelligentie worden uitgelegd. 
Het zogenaamde “roepen” is door slecht-
horenden niet of nauwelijks mee te krijgen 
en hierdoor onnodig kwetsend en dient 
vervangen te worden door een passend 
alternatief.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe...
Door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat 
een onjuist beeld. Het is juist zoetigheid 
(lees suikers) dat voor obesitas en hart- 
en vaatziekten zorgt. Door uitgerekend 
het woord “zoet” te verwarren met “lief” 
of “braaf “ ontstaat een verkeerd beeld. 
Voorstel: A Wie zoet eet, krijgt obesitas. 
(Waarschuwend.) of B Wie braaf is, krijgt een 
wortel. (Beloning. ) Eerder werd “snoepto-
maatje” voorgesteld maar de koppeling 
tussen snoep (slecht) en tomaat (goed) is 
ongewenst.

Oh lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij...
Absoluut uitgesloten. De koppeling van een 

ter voorBereiding op de discUssie die weer gaat koMen: 

KIEK ES

Opnieuw een jeugdige winnaar van deze 
foto-rubriek. Jens Steghuis is duidelijk ook goed 
bekend met het buitengebied van ons dorp. Hij 
wist ons als eerste de juiste locatie door te geven 
waar de foto in het vorige Luutke is gemaakt. 
Huisfotograaf Tessa fotografeerde de put naast 
wel een hele oude boom (volgens Jens zelfs de 
oudste van De Lutte) aan de Bentheimerstraat. 
Onze felicitaties voor Jens en de digitale wis-
selbeker is zoals gebruikelijk via glasvezel 
afgeleverd. 
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t Luutke 
maakte Tessa 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

kiek es!

katholieke heilige en het woord “komen” 
roept bijzonder ongemakkelijke beelden op 
van seksueel misbruik in de breedste zin des 
woord en is daarom een “no go “.

En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij...
Het woord “huisje” doet onrecht aan men-
sen die zich geen huis kunnen veroorloven, 
waaronder veel alleenstaande moeders, 
en die noodgedwongen in een flat of 

appartement wonen. “ons huisje” is in deze 
context (vaak) onbewust bedoeld als eigen 
bezit. Onnodig grievend voor huurders of 
niet-huizenbezitters.

Dus…..

Theo



18 19

	
	
	
Zondag	26	november	Ceciliafeest	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	

Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	Mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars		 :	Lars	Grote	Beverborg	en		
	 	 	 		Mirthe	Rolink	
Woensdag	29	november	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	3	december	:	1e	zondag	van	de	Advent	 	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	Themakoor	
Voorganger		 :	Pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Volker	
Misdienaars	 						:	Joyce	en	Bart	Rolink	
Adventsactie	 						:	Bus	staat	achter	in	de	kerk	
	
Dinsdag	5	december	 				:	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	6	december	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	9	december	
18.30	uur	 	 :	Kinderkerk	
	
Zondag	10	december:	2e	zondag	van	de	Advent	 		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	Pastor	J.	Jonkhof	Kerkman	 	 	 		
Lectrice	 		 :	Mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars	 						:	Tess	Kleissen	en	Eva	Oude	Egbrink	
Adventsactie	 						:	Bus	staat	achter	in	de	kerk	
	
Woensdag	13	december	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Gedoopt:		
Luuk			zoon	van	Natalie	en	Vincent	Groothuis.	IJsvogelstraat	4	
Mans	zoon	van	Anita	Segerink	en	Werner	Morsink.	Leeuwerikstraat	10	
Sofie		dochter	van	Linda	Oude	Ophuis	en	Luuk	Visschedijk.	Dorpstraat	25	
Wij	feliciteren	de	ouders	met	de	doop	van	hun	kind.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intentie:	
Zondag	26	november:	Ouders	Nijhuis-Tijhuis	(Dorpstraat),	Ouders	Pross-
Welhuis,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	Joke	en	Jos,	
Hennie	oude	Egberink,	Gerhard	Morsink,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Jan	
Borchert,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Herman	Koertshuis,	Johan	Beernink	(Hoge	
Kavik),	Frans	Brookhuis	(Kaviksweg),	Ouders	Seiger	Koertshuis-Antoon	en	Henk,	
Jan	Sweerts,	Truus	Reimer-Keizer,	Uit	dankbaarheid	ter	ere	van	Maria,		
Tot	zekere	intentie.	
	
Jaargedachtenis:	Echtpaar	Oosterbroek-Oude	Hengel,	Ouders	Wigger-Rakel,	
Ouders	Nijhuis-oude	Lohuis,	Ouders	Pross-Welhuis,	Ouders	Tellman-Oude	Alink,	
Marie	Breukers-Brummelhuis,	Jan	Volker,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	Herman	
Pünt,	Ouders	Haarman-Harbert,	Marie	Keizer-Pots.	
	
Woensdag	29	november:	Hubert	Sweerts.	
	
Zondag	3	december:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Gerhard	grote	Beverborg,	
Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Ouders	Dwars-te	Mölder,	Truus	Reimer-Keizer.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Blockhuis-Olde	Hendrikman,	Agnes	Alberink-Boers.	
	
Zondag	10	december:	Jan	Mensink,	Ouders	olde	Nordkamp-Welhuis,	Ouders	
Zwijnenberg-Nijhuis,	Annie	Heuvels-Meijerink,	Herman	Koertshuis,		
Truus	Reimer-Keizer.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Mensink-Harbert,	Jan	Lentfert,	Ouders	Kempers-Hoge	
Bavel,	Hendrik	Reimer,	Truus	Egberink-Grashof,	Oma	Finie	Tijdhof-Tijhuis.	
	
Overgegaan	naar	het	Eeuwig	Leven	
Truus	Reimer-	Keizer.	Smidskaamp	6.	Op	de	leeftijd	van	86	jaar.	
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Pastorpraat:	
Wat	staat	er	op	uw	verlanglijstje?	
In	deze	dagen	rond	Sinterklaas	verlangt	menig	kinderhart	naar	een	mooi	cadeau	
dat	hun	kleine	leven	rijk	en	compleet	zal	maken.	Dagen	voor	pakjesavond	wordt	
er	zorgvuldig	een	verlanglijstje	gemaakt	en	kijken		kinderen	uit	naar	het	moment,	
waarop	Sint	en	Piet	hun	hartenwens	mogelijk	zullen	vervullen.		
Niet	alleen	kinderen,	maar	wij,	volwassenen,	dragen		een	lijstje	met	wensen	en	
verlangens	mee,	wensen	en	verlangens	in	ons	persoonlijk	leven,	maar	ook	voor	
onze	samenleving	en	de	wereld.	Wensen	en	verlangens	die	we	niet	zomaar	via	
internet	kunnen	laten	bezorgen	of	in	onze	winkelcentra	in	de	etalages	uitgestald	
liggen.	Wensen	rond	gezondheid,	liefde,	verdraagzaamheid	en	vrede.	Zaken	die	
niet	zomaar	vanzelfsprekend	zijn	en	voor	het	oprapen	liggen.	Zo	werd	onlangs	
bekend	dat	ook	grote	bedrijven	hun	verlanglijstje	bij	het	nieuwe	kabinet	hebben	
neergelegd,	en	blijkbaar	niet	zonder	succes,	want	de	dividendbelasting	wordt	
afgeschaft,	waardoor	er	zo’n	1,4	miljard	minder	in	de	nationale	huishoud-	
portemonnee	komt.	Euro’s	die	we	hard	nodig	hebben	voor	goede	
gezondheidszorg,	onderwijs,	veiligheid	en	politie.	Dat	moeten	de	gewone	
burgers	dan	maar	extra	opbrengen,	zo	besloot	het	nieuwe	kabinet.	Het	kabinet	
heeft	de	keuze	gemaakt	en	de	voorkeur	uitgesproken	wiens	verlanglijstje	zij	wil	
vervullen.	De	grote	vraag	is	of	zij	daarmee	voldoende	recht	doet	aan	het	
verlanglijstje	van	de	gewone	brave,	hardwerkende	burger,	zoals	de	onderwijzer,	
de	verpleegkundige,	de	thuishulp	enz.	Blijkbaar	draagt	niet	elk	verlanglijstje	
hetzelfde	gewicht	en	worden	er	keuzes	gemaakt.	Op	mijn	verlanglijstje	staan	
politici,	wereldlijke	en	kerkelijke	leiders	die	eerlijk	zijn	en	transparant,	die	
oprecht	kiezen	voor	solidariteit	in	dienst	aan	de	samenleving	en	de	kerk.		
Een	verlanglijstje	dat	hoopt	bij	te	dragen	aan	een	vreedzame	samenleving	en	
wereld,	waarin	Gods	koninkrijk	een	eerlijke	kans	krijgt.	

Pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman	
	
Adventsactie;	tweede	keer	voor	Rwanda!			
We	hebben	ze	ook	in	ons	welvarend	Nederland;	straatkinderen!		Niet	zo	
zichtbaar	want	ze	lopen	niet	vervuild	of	in	slechte	kleding	rond.	In	ons	
straatbeeld	vallen	ze	veelal	niet	op,	met	soms	een	smartphone	in	de	hand.	(maar	
vraag	niet	hoe	of	door	wie	die	betaald	is).	Veelal	jongeren	met	psychische	
problemen	die	het	niet	met	anderen	en	zichzelf	kunnen	uithouden.	
Ze	hebben	een	andere	achtergrond	dan	waarop	onze	Adventsactie	zich	nu	voor	
het	tweede	jaar	richt:	opvang	voor	de	straatkinderen	in	de	hoofdstad	Kigali	in	
het	Afrikaanse	Rwanda.	Zij	ondervinden	de	ingrijpende	gevolgen	van	extreme	
armoede,	misbruik	of	geweld	waardoor	ze	het	ouderlijk	gezin	verlieten.	Dit	jaar	

wil	de	organisatie	Cecydar	honderd	extra	kinderen	opnemen	die	nu	uit	nood	
door	de	overheid	in	een	soort	van	gevangenis	zijn	ondergebracht.	In	de	opvang	
van	deze	organisatie	wordt	toegewerkt	naar	re-integratie	bij	familie	of	
pleeggezin	en	wordt	hen	voorlopig	medische	en	psychische	zorg	en	onderwijs	
geboden.	Voor	zover	het	eigen	gezin	weer	mogelijkheden	biedt	wordt	financiële	
hulp	geboden	voor	het	starten	van	een	winkel	of	kleine	onderneming,	het	kopen	
van	kleinvee	of	de	bouw	van	een	nieuwe	hut.	Geven	we	voor	deze	Adventsactie.	
Hebben	we	voor	ogen	dat	we	ook	kinderen	ver	weg	een	toekomst	willen	bieden,	
zo	mogelijk	weer	vanuit	het	ouderlijk	gezin.	Dat	ze	in	de	toekomst	bijvoorbeeld	
ondermeer	hun	eigen	smartphone	legaal	kunnen	aanschaffen!		
Het	Adventsactiezakje	dat	u	via	’t	Luutke	ontvangt	kan	in	de	bus	achter	in	de	
kerk	worden	gedeponeerd.		

Namens	het	Diaconaal	Beraad,	pastor	Leo	Ros	en	Ria	Vloothuis.	
	
Uitnodiging	voor	Adventsvieringen	
Op	de	eerste	drie	zondagen	in	de	Advent	zijn	er	weer	Adventsvieringen	in	de	
kapel	van	de	Zusters	Franciscanessen	in	Denekamp.	
Iedereen,	die	met	ons	wil	zingen,	bidden	en	overwegen	als	voorbereiding	op	het	
geboortefeest	van	Jezus	Christus	is	hierbij	van	harte	welkom.	We	maken	bij	deze	
vieringen	gebruik	van	toepasselijke	lichtbeelden.	
De	vieringen	beginnen	om	16.30	uur	en	duren	ongeveer	een	half	uur.	

Zusters	Franciscanessen	Gravenallee	30	7591	PE		Denekamp.	
	
Opname	Kerstnachtdienst	in	de	Nicolaaskerk	in	Denekamp	
Op	23	december	wordt	er	een	bijzondere	dienst	door	RTV-OOST	opgenomen	in	
de	H.	Nicolaaskerk	te	Denekamp.	Het	thema	van	deze	viering	in	de	streektaal	is:	
"Woar	woch	wiej	op."De	voorgangers	zijn	bisschoppelijk	vicaris	Ronald	
Cornelissen	en	ds.	Klaas	van	der	Kamp.	Emma	Finkers	speelt	op	de	harp	en	het	
Samen-op-Weg-koor	uit	Bergentheim	zingt	de	liederen	uit	de	Young	Messiah	in	
het	dialect.	Ook	zullen	er	kinderen	uit	Denekamp	meewerken	aan	deze	dienst	
U	kunt	deze	prachtige	viering	meemaken.	De	opname	begint	om	half	acht	en	de	
kerk	is	open	vanaf	zeven	uur.	Wij	zullen	u	graag	ontvangen.	
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Bericht	alleenstaanden	
Op	woensdagmiddag	10	januari	komen	wij	weer	samen	in	het	parochiecentrum.	
We	heffen	dan	het	glas	op	het	nieuwe	jaar	en	maken	er	een	gezellige	middag	
van.	U	bent	van	harte	welkom	vanaf	14.00	uur.	Annie	Hollink	en	Miny	Meijer	
Huis	van	Spiritualiteit	
Woensdag	13	december	symbolisch	bloemschikken	rond	de	advent.	
Hanneke	Wassink	en	Ria	Westerhof	zullen	deze	avond	samen	met	u	vormgeven.	
Onder	hun	leiding	maakt	u	een	symbolisch	Adventsbloemstuk.	Houdt	u	ook	van	
bloemen	en	bent	u	graag	creatief	bezig?		Dan	is	dit	wellicht	iets	voor	u?	
Het	bloemschikken	is	in	Huize	Elisabeth,	Gravenallee	11	Denekamp	en	begint	om	
19.30	uur.	De	kosten	van	deze	avond	zijn	€	15,00	(inclusief	koffie/thee,	bloemen	
en	materialen).	Opgave	is	gewenst	i.v.m.	de	inkoop	van	materialen:	
secretariaat@lumenchristi.nl	
	
Nutter	wordt	weer	omgetoverd	tot	klein	Bethlehem.	
De	beleving	van	kerst	op	een	bijzondere	wijze.	Speciaal	door	en	voor	mensen	
met	een	verstandelijke	en/of	lichamelijke	beperking,	wordt	a.s.	zondag	17	
december	het	boerenerf	van	de	Familie	Kuks	aan	de	Vlasreutenweg	in	Nutter	
omgetoverd	in	een	klein	Bethlehem.		
De	kerstviering	begint	om	18.30	(verzamelen	vanaf	18.15)	aan	de	Bovenesweg	
alwaar	u	ook	kunt	parkeren.	Vanaf	Ootmarsum	volgt	u	de	weg	naar	Vasse,	daar	
rijdt	u	door	tot	aan	de	ster	en	wordt	u	gevraagd	de	aanwijzingen	van	de	
verkeersregelaars	te	volgen	om	er	voor	te	zorgen	dat	alles	soepel	verloopt.	Wij	
adviseren	u	in	uw	kleding	keuze	rekening	te	houden	met	de	
weersomstandigheden,	de	viering	begint	net	als	alle	andere	jaren	buiten.	
Herders,	Engelen,	Jozef	en	Maria….een	twinkelende	ster	en	wie	weet	wat	we	
onderweg	zullen	aantreffen.	
	

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	–	12	uur)	

Bankrekening	Kerkbijdrage	NL48RABO	0130391441	
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