
Agenda
11 Dec Jeugdgala Bosdûvelkes
12 Dec Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
14 Dec Zijactief Advent viering
16 Dec Kaarten s.v. De Lutte
16 Dec KBO Adventviering
20 Dec Kerstconcert Harmonie
27 Dec Open dag carnavalsloodsen
28/29 Dec Winterwandeling Zijactief
29 Dec Midwintertoernooi Lutheria
3 Jan Nieuwjaarstreffen dorpshoes

@DeLuttecom
Onder leiding van 
@DLuttedorpsraad & @
GemeenteLosser worden 
eendrachtig #krokusbollen 
gepoot: 11.000 #DeLutte 
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Baakman en Baakman"
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Dr. Brandenburg 
De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 11 december tot en met vrijdag 18 decem-
ber 2015. 
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer 0541-551355. Luister de gehele tekst af. 
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de huis-
artsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122
Bij spoed tijdens kantoortijden belt u 0541-551355: kies optie 1. herhaalrecepten: kies optie 2.
Let op: het oude spoed nummer 626434 is komen te vervallen

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur thuiszorg- en kraamzorginformatie en uitleen van hulpmidde-
len. Woensdagochtend spreekuur wijkverpleegkundige.

Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstreeks) 0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger   0541-551728 
  
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 1 loopt van 30 december 2015 t/m 19 januari 2016 kopij
inleveren voor woensdag 23 december voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90

Jaarkalender 2015
11 Dec Jeugdgala Bosdûvelkes
12 Dec Opkomst 44ste Miss van De Tuffelkeerlkes 
13 Dec Instuif en receptie Graaf Dre van de Bosdûvelkes
14 Dec Zijactief Advent viering in de kerk
16 Dec Kaarten bij s.v. De Lutte aanvang 20.00 uur
16 Dec KBO Adventviering in De Vereeniging
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie bij ‘t Theeluttke 
20 Dec Kerstconcert Plechelmus Harmonie
21 Dec Lansing Unitra Boarding Toernooi sporthal s.v. De Lutte
27 Dec Open loodsen carnaval wagenbouw
28 & 29 Dec Winterwandeling Zijactief
29 Dec Midwintertoernooi Volleybalvereniging Lutheria
30 Dec Kaartverkoop gala De Lutte
2016
  3 Jan Nieuwjaarstreffen in dorpshoes Erve Boerrigter 10.00 uur
  9 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
13 Jan Kaartavond S.V. De Lutte
10 Jan Gala De Lutte matinee Bosdûvelkes
15 Jan Gala De Lutte Bosdûvelkes
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Anne van der Meiden leest de Twentse Christmas Carol
Wie kent niet het verhaal van Scrooge, de harteloze vrek die uiteindelijk door het 
kerstfeest ontdooit en tot inkeer komt. Charles Dickens beschreef het karakter in zijn 
wereldberoemde A Christmas Carol. Het meesterwerk van de Engelse schrijver stamt uit 
1843, maar de boodschap is ruim 170 jaar later nog steeds actueel en moeiteloos in de 
huidige tijd te plaatsen. De bekende prof. Anne van der Meiden vertaalde het verhaal 
in het Twents. AFdH Uitgevers in Enschede zorgde voor een fraaie en rijk geïllustreerde 
boekuitgave. Op woensdag 23 december a.s. leest Anne van der Meiden zelf voor uit 
zijn Twentse Christmas Carol in dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte. Een bijzondere 
ervaring voor liefhebbers van de Twentse taal. “’t Engels van Dickens koomp deur de 
veurdeur. Het Twents geet achterum deur de kökkendeur”, aldus van der Meiden en 
daarmee aangevend dat de streektaal de boodschap dichterbij brengt. De voordrach-
ten worden afgewisseld met zang van het koor IntervOcaal uit Enschede. De zangers 
staan onder leiding van Diet Gerritsen en brengen een repertoire waar verschillende 
culturen en nationaliteiten samenkomen. Op de avond in De Lutte speelt daarbij ook de 
oer-Twentse midwinterhoorn een rol. Het boek ’n Mirreweentervertealsel noar Charles 
Dickens is ’s avonds te koop en er bestaat de mogelijkheid het te laten signeren door 
Anne van der Meiden. De Twentse Dickens avond op 23 december in dorpshoes Erve 
Boerrigter in De Lutte begint om 20.00 uur. Kaarten à € 5,- zijn vanaf heden in 
voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV in De Lutte, Losser en Denekamp.

Kaarten S.V. De Lutte
De datums van de tweede ronde van het kaarttoernooi van S.V. De Lutte, seizoen 
2015/2016, zijn inmiddels vastgesteld. Het betreft de woensdagen 13 januari, 27 januari, 
10 februari, 24 februari, 9 maart en 23 maart. Aanvang 20.00 uur. Het organiserende 
comité hoopt en verwacht ook bij deze ronde op een grote deelname.

Om de vrij lange periode die ligt tussen einde 1e ronde en begin 2e ronde invulling te 
geven, heeft het comité besloten ook dit jaar een extra kaartavond in te plannen en wel 
op woensdag 23 december. Een zogenaamde ”KERSTDRIVE”. Het ligt in de bedoeling 
dat elke deelnemer op die avond met een prijs naar huis gaat. Wij vragen daarvoor wel 
eenmalig een iets verhoogde inleg van€ 5,00. Hopelijk is dit voor u geen bezwaar.
Wij hopen ook u op 23 december te kunnen begroeten.
 
Meisjes Lutheria niveau 5-3 kampioen
Op zaterdag 21 november is het team niveau 5-3 van Lutheria kampioen geworden! 
Lutheria moest beide wedstrijden winnen om al voor het einde van het seizoen kam-
pioen te worden. De eerste wedstrijd ging erg gemakkelijk, Lutheria was duidelijk de 
betere partij.De tweede wedstrijd tegen Pollux n5-3 was wat pittiger. De meiden waren 
wat zenuwachtig maar door drie keer te blijven spelen, hielden ze de rust en pakten ze 
alle punten. Dit kampioensteam bestaat uit: Hilke Koehorst, Annika Hampsink, Nada 
Notkamp en Inge Steunebrink. Coach is Monique Koehorst en de trainsters zijn Jet Olde 
Nordkamp en Kirsten Pünt. Meisjes van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!
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Boeken lezen in De Lutte
Lezen... dat is wel één van de belangrijkste zaken 
die onze kinderen moeten leren op school, maar 
ook thuis, want goed kunnen lezen is wel heel 
belangrijk om te kunnen functioneren in onze 
maatschappij. Ook van asielzoekers die in ons 
land komen en willen integreren wordt tegen-
woordig steeds meer verlangd dat ze Nederlands 
kunnen spreken en lezen!

Ongetwijfeld kunnen we ons allemaal nog wel herinneren hoe we naast het lezen op 
school ook thuis moesten oefenen en hiervoor boekjes kregen al dan niet vanuit de 
school. Zó ontstond in feite de eerste bibliotheek. Op veel scholen was achter in de klas 
of in de gang een kast waaruit men boeken kon meenemen om deze thuis te lezen en zó 
was dat ook in De Lutte.

Reeds vóór de oorlog konden de inwoners van De Lutte boeken lenen in de lagere 
school, waar in de hal een kist met boeken stond opgesteld  waarover meester Poort 
toen de scepter  zwaaide. 

Ook de eerste jaren na de oorlog bleef deze “uit-
leenpost” in de school gehandhaafd, maar toen 
begin jaren vijftig  het bij de bevrijding verwoeste 
Bernardusgebouw weer was opgebouwd verhuis-
de in 1952 de verzameling boeken van de school 
naar dit gebouw en zó ontstond er een biblio-
theek op de bovenverdieping van het Bernardus-
gebouw. Mede op initiatief van kapelaan Ottink 
werd er aansluiting gezocht bij de “Katholieke 

Centrale voor Lectuurvoorziening in Overijssel” zodat – naast de “eigen” opgebouwde 
verzameling boeken  – ook gebruik kon worden gemaakt van de collectie boeken van 
deze katholieke boeken-centrale. Later werd dit de nu nog bestaande Provinciale Biblio-
theek Centrale (OBD). Het beheer en het uitlenen van de boeken in het Bernardusge-
bouw geschiedde door vrijwilligers  en iedere week na het lof op zaterdagavond en na de 
Hoogmis op zondag konden de inwoners van De Lutte hier terecht om boeken te lenen.   
Toen het Bernardusgebouw in 1968 werd verbouwd, moest de bibliotheek uitwijken 
naar een andere locatie en dat werd de eetzaal in het oude St. Jozefklooster, dat na het 
vertrek van de zusters leeg stond.

KRONIEK  DE LUTTE
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In Losser was in die jaren inmiddels een openbare bibliotheek tot stand gekomen en 
geprobeerd werd om ook in De Lutte een filiaal op te richten.  Toen in 1971 het oude 
St. Jozefklooster door de gemeente werd aangekocht en afgebroken, moest er voor de 
bibliotheek in ons dorp toch een nieuwe oplossing worden gezocht en dat werd tijdelijk 
een bibliobus  waar de inwoners van De Lutte 1 x per week terecht konden om er boe-
ken te lenen. In 1973 kwam er eindelijk een definitieve(re) oplossing want na de afbraak 
van het klooster kwam daar n.l. een terrein beschikbaar en het bestuur van de Openbare 
Bibliotheek Losser ontwikkelde een plan om hier een nieuw bibliotheekgebouw op te 
richten. Het gemeentebestuur van Losser stelde op 29 maart 1973 de benodigde grond 
aan de Plechelmusstraat beschikbaar voor dit doel en men stelde zich ook garant voor 
de lening van fl. 220.000,- welke het bibliotheekbestuur nodig had voor de realisering 
er van. Aannemingsbedrijf Olde Hanter kon daarna aan de slag met de bouw van het 
door architect Ancone uit Oldenzaal ontworpen plan en in december 1973  werd het 
bibliotheekgebouw feestelijk geopend door burgemeester J.P.A.M. van de Sandt. Er was 
nu een betere plaats waar de schoolkinderen en volwassenen terecht konden voor het 
lenen van boeken en later ook tijdschriften, cd's, e.d.    

Vermeld kan nog worden dat in 1972 de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening 
werd “overgenomen” door de Provinciale Bibliotheek Centrale die later opging in de 
Overijsselse Bibliotheekdienst (OBD ) en G.J. Zwijnenberg was hierin de afgevaardigde 
van de gemeente Losser. 

In 1988 werd het bibliotheekgebouw nog uitgebreid 
maar tussen 2005 en 2010  kwamen er weer veran-
deringen. Het gemeentebestuur van Losser moest 
n.l. overgaan  tot een aantal bezuinigingen – o.a. op 
sport en cultureel gebied – en ook het bibliotheek-
bestuur kreeg hiermee te maken.  

Na rijp beraad  besloot het bestuur de bibliotheek-
voorziening te verplaatsen c.q. te integreren in/naar 
de dorpsboerderij als het “Kulturhus” van De Lutte 

en dat was zeker geen verkeerde beslissing voor de inwoners van De Lutte .  Met ingang 
van 23 mei 2011 kan men hier n.l. mede door de ruimere openingstijden en de automa-
tisering bijna alle dagen terecht om hier boeken, e.d. te lenen maar ook tijdschriften te 
lezen en dat is zeker een winstpunt voor lezend  De Lutte!
Tonnie Bekke 

Wedstrijden SV De Lutte Handbal in sporthal Luttermolen
19 december 2015
20.15 uur  Het Lutterzand/de Lutte DS1 - JMS/Hurry Up DS1
19.00 uur  De Lutte DS2 - D.H.V. DS3
18. 00 uur  De Lutte DB1 - Borhave DB3
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Oliebollenaktie Stichting Kerkebos De Lutte 
Evenals voorgaande jaren worden er ook dit jaar op Oudejaarsdag voor het parochie-
centrum in De Lutte oliebollen verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
onderhoud van het Kerkebos. De verkoop start om 9.30 uur en gaat door tot 14.00 uur. 
De prijs voor 10 oliebollen bedraagt € 6,- (zowel met als zonder krenten). Bij minder 
valide mensen kunnen de oliebollen thuis worden bezorgd. Daarvoor kan tot en met 29 
december a.s. gebeld worden met het parochiesecretariaat dat woensdag- en vrijdag-
ochtend geopend is van 9.00 uur tot 10.30 uur en woensdagavond van 19.30 uur – 20.30 
uur. Het telefoonnummer is 0541-551203. Mailen mag ook: delutte@lumenchristi.nl

Mededeling buurtbus De Lutte
Op 13 december 2015 gaat de buurtbus De Lutte over op het digitaal inlezen van de 
OV- chipkaart. Als de paslezer signaleert dat de OV- chipkaart niet geldig is of dat er niet 
genoeg saldo op staat moet de passagier alsnog een kaartje kopen.  Verder zijn de route 
en tijdstippen aangepast.  Deze worden bij elke bushalte aangegeven. Tevens liggen er 
in de bus informatiefolders die u mee kunt nemen. Voor verdere inlichtingen over/en 
verkrijgbaarheid van de OV- chipkaart verwijzen wij naar de website van vervoersmaat-
schappij Syntus. www.syntus.nl

Kaartverkoop Gala 2016 - De Bosdûvelkes
Maar liefst drie avonden en een matinee staan ongeveer 85 medewerkers van de Gala 
De Lutte op de planken. Ook het programma van 2016 is er een om de vingers van af te 
likken. Het programma start op de avonden om 19.30 uur. De gala-voorstellingen van de 
Bosdûvelkes vinden plaats: Zaterdag 9 januari, zondagmiddag 10 januari matinee 
aanvang 14:00 uur, vrijdag 15 januari en het slotgala op zaterdag 16 januari met 
uitreiking van de Orde van Verdienste.

M.b.t. de kaartverkoop: Begunstigers krijgen vooraf een brief thuis gestuurd, met het 
verzoek om tot uiterlijk 23 december a.s. kaarten te reserveren via Paul Wiefferink. De 
vaste medewerkers dienen hun kaarten via de voorzitter van hun commissie te reserve-
ren, ook uiterlijk 23 december a.s. 

Bent u nog geen begunstiger en wilt u dit toch worden, neem dan contact op met het 
secretariaat, via Huub Grote Beverborg: per mail secretariaat@bosduvelkes.nl of telefo-
nisch 0541-853031. Voor € 35,- wordt u dan niet alleen begunstiger van de Bosdûvelkes 
maar kunt u tevens tot uiterlijk 23 december 2 kaarten reserveren voor de gala, via Paul 
Wiefferink: per mail pwiefferink@gmail.com 

De vrije verkoop van de resterende kaarten (a 12,50 Euro) vindt plaats op woensdag 30 
december 2015 om 20.00 uur in café/zalencentrum De Vereeniging, zaal open vanaf 
18.00 uur. Bij binnenkomst krijgt men een volgnummer en dient men aan te geven hoe-
veel kaarten men wenst te kopen. Per persoon kunnen er maximaal 8 kaarten worden 
gekocht. 
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KBO De Lutte
Op woensdag 16 december is weer onze adventsviering in De Vereeniging. Het begint 
om 14.00 uur, maar de zaal is al open om 13.30 uur. We beginnen met een eucharistie-
viering, sfeervol begeleid door het dames- en herenkoor met meezingliederen. 41 kinde-
ren van de basisschool gaan daarna voor ons een kerstmusical opvoeren. We sluiten af 
met een gezellige, goed verzorgde broodmaaltijd. De eigen bijdrage hiervoor is €10,00. 
Voor mensen die echt niet in staat zijn op eigen gelegenheid te komen, kan voor vervoer 
gezorgd worden.  En dan nog even iets heel anders: Een collectieve zorgverzekering via 
de unie KBO bespaart ons ruim €200 per jaar. Toch is de contributie maar €25,00 per 
jaar. Uw lidmaatschap verdient u dus zo ruimschoots terug! U bent van harte welkom!

Kerstconcert Plechelmus Harmonie
Kerstmis staat weer voor de deur, wat bete-
kent dat het tijd is voor het jaarlijkse kerstcon-
cert van de Plechelmus Harmonie. Het concert 
vindt plaats op zondag 20 december in de Sint 
Plechelmuskerk in De Lutte. Vanaf 15.30 uur 
start het orkest onder leiding van Henk 
Veneman met een gevarieerd programma. 
Onder andere traditionele nummers als Komt 
allen tezamen en Once in Royal David’s City 

worden in een nieuw jasje gestoken. Naast deze bekende kerstmuziek maken ook min-
der bekende stukken als Praise to the Lord, Ouverture to a Winter Festival en End of the 
Year Special deel uit van het programma. Ook in deze stukken zullen de sleigh bells en 
klokken die het ultieme kerstgevoel oproepen niet ontbreken. Van An English Christmas 
tot Ukrainian Bell Carol, het komt allemaal voorbij deze middag. 

Net als voorgaande jaren wordt ook voor een vocale bijdrage aan het programma ge-
zorgd. Dit jaar laat een Utrechtse à capella groep haar nummers horen. De 
enthousiaste dames van Voix Vocal Group worden ondersteund door pianist Sjoerd 
Crijns tijdens de repetities en optredens. Verder is hun stem het enige dat zij nodig 
hebben om het publiek een geweldige middag te bezorgen. Onder leiding van Leonie 
Tielemans brengen ze bekende nummers, allen meerstemmig en op hun eigen manier. 

Kortom ook dit jaar weer een mooi programma om alvast in kerststemming te komen. 
De toegang van dit concert is gratis. Graag zien we u op zondag 20 december om 15.30 
uur.

Nieuwsbrief Sint Plechelmus Harmonie
Naast ons kerstconcert zijn er nog vele andere activiteiten waar de Plechelmus 
Harmonie zich mee bezighoudt. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld 
u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang ons laatste nieuws in uw mailbox. Aanmelden 
kan via onze website: www.plechelmusharmonie.nl 
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Activiteiten dorpshoes
Klankschalen
Op een vast tijdstip, 1 keer per maand, gaat Elly Groot van Crystal 
Yoga haar kristallen klankschalen bespelen. Door de tien kristallen klankschalen gemaakt 
van zuiver bergkristal te bespelen, resoneren de schalen met alle cellen in je lichaam en 
geven ze je een helende, interne massage. Hierdoor komen lichaam, geest en emoties 
tot rust. De bijeenkomst duurt 2 uur en kost 15,00 euro per keer. Dagdeel en tijdstip 
worden in het volgende Luutke meegedeeld. Meer info kunt u vinden op 
www.crystalyoga.nl of bellen naar 06-45633867.

Zangkoor dorpshoes
Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 repeteert het koor onder leiding van Dorothea van 
Linschooten op piano in het dorpshoes. In overleg wordt het repetoir bepaald. Het koor 
zingt elke week, uitgezonderd in de schoolvakanties van de basisschool. Zin om aan te 
sluiten? Kom gerust langs voor verdere info of om een keer mee te zingen om te bepalen 
of dit koor wat voor u is. Kosten 3,50 euro per keer te betalen. 

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen

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

11.000 krokussen gepoot in De Lutte
Afgelopen donderdagochtend meldden zich 15 vrijwilligers uit De Lutte na een oproep 
van de stichting Dorpsbelangen De Lutte om een handje te helpen bij het poten van 
maar liefst 11.000 krokusbollen. Na een korte briefing, hoe de bollen in de grond moe-
ten en waar gepoot wordt, door de voorzitter Ria Heijdens, gingen de vrouwen en man-
nen aan het werk. In de Appelhof, voor de Elfterborgh, hoek Essenweg/Lossersestraat 
en de Kroepsweg had de gemeente Losser de grond voorbereid. Na anderhalf uur noeste 
arbeid waren op alle plekken de bollen gepoot. Als de natuur z'n werk doet ontstaan 
op deze zichtplekken in het dorp in het voorjaar prachtige bedden van allerlei kleuren 
krokussen. Het pootgoed was geschonken door Tuincentrum Uit het Broek en Emsflower 
Erlebnispark. In nauwe samenwerking met de gemeente Losser, de sponsoring van de 
tuincentra, het transport van de bollen door MJT Logistics en de inzet van vrijwilligers 
wordt komend voorjaar een vriendelijk welkom gecreëerd voor dagrecreaten en toe-
risten, terwijl de inwoners dagelijks kunnen genieten van het kleurrijke initiatief van de 
stichting Dorpsbelangen De Lutte.

Vrijdag 18 december
19:00 DS 3  - Tornado Geesteren DS 4
20:45 DS 2  - Fysio Engbersen Aastad DS 1
Zaterdag 19 december
12:30 MC 2  - Rivo Rijssen MC 3
14:15 MC 1  - Krekkers MC 3
16:00 DS 4    - Mintonette DS 2
18:00 DS 1    - Rosstars DS 1

Zaterdag 12 december
09:00 N4 2  - Rosstars N4 1
09:00 N2 1  - DeVoKo N2 2
09:30 N4 2  - Wevo 70 N4 2
10:00 N2 1  - DeVoKo N2 1
10:30 N5 1 - DeVoKo N5 2
11:00 N5 1 - Wevo 70 N5 1
13:00 MA1 - SV Dynamo Apeldoorn MA1
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SV De Lutte F3 wederom kampioen
DE LUTTE – SV De Lutte F3 is zaterdag 21 
november wederom kampioen geworden in 
de najaarscompetitie van 2015 in de 5e klasse 
door Victoria ’28 F5 met 5-0 te verslaan.

In de laatste wedstijd voor SV De Lutte, op 
eigen terrein,  wist het team wederom de winst 
te pakken en hierdoor de concurrentie voor 
te blijven. Een fantastische najaarscompetitie 
waarin alle wedstrijden werden gewonnen en 

werd afgesloten met de kampioenschaal. Het ziet er dus naar uit dat er voor SV De Lutte 
een nieuwe lichting voetballers aan zit te komen die uitsluitend voor de winst gaan en 
met gelijkspel of verlies geen genoegen nemen.

Ditzelfde team werd in de voorjaarscompetitie van 2015 (toen nog als F5 in de 6e klasse) 
ook kampioen. Destijds met slechts één gelijkspel en de rest allemaal overwinningen. 

De tien wedstijden welke in deze najaarscompetitie werden gespeeld zijn soms zelfs met 
dubbele cijfers gewonnen. Dit blijkt ook wel het doelsaldo van 73 doelpunten voor en 6 
doelpunten tegen. Hieruit blijkt wel dat dit team goede doelpuntenmakers in huis heeft. 
Daarnaast blijft het altijd leuk om naar deze F pupillen te kijken. Het spelplezier straalt 
er bij deze spelers vanaf. Meteen na de wedstrijd was er voor de spelers een huldiging 
waarbij het team een medaille ontving. Deze werd uitgereikt door Tim Lage Venterink 
en Nieck ter Beek namens het jeugdbestuur. Ook de ouders waren hierbij aanwezig. De 
spelers en de begeleiders hebben na afloop een rondrit door De Lutte gemaakt.

Het kampioensteam bestaat uit: Bjarne Grote Beverborg, Boet Pross, Bram Pünt, Jelle 
Kienhuis, Jort Smithuis, Nout Eertman, Nout Rongen, Sam Mollink, Stanley Schoppmann, 
Teun Heerink met hun trainers en begeleiders Bas Pross, Dennis Eertman en Huub Grote 
Beverborg.

Oliebollentraining Loopgroep De Lutte open voor alle Luttenaren
Al sinds vele jaren organiseert de Loopgroep De Lutte voor eigen leden de 
oliebollentraining op de laatste dag van het jaar. Dit is een gezamenlijke en gezellige 
training van ca. 1 uur voor zowel hardlopers als wandelaars. De club wil dit jaar ook niet 
leden uit De Lutte e.o., zowel hardlopers als wandelaars graag uitnodigen zich hierbij aan 
te sluiten, om het jaar op een goede sportieve manier af te sluiten.
De training is in een aangepast tempo in meerdere groepen en voor iedereen te volgen.
Onderweg is er nog een kleine versnapering op een mooie locatie bij een brandende 
vuurkorf, en na afloop is er voor iedereen koffie met oliebollen in De Vereeniging. Er zijn 
geen verplichtingen noch kosten aan verbonden en iedereen is van harte welkom.De 
oliebollentraining start om 9.00 uur op Oudejaarsdag 31 december vanaf het kerkplein.
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Kleintje kerstmarkt in De Lutte
De Lutte - Op 12 december a.s. is er weer een intieme  ‘kleintje kerstmarkt’ aan de 
Dorpstraat in De Lutte. De organisatie is in handen van de Dorpstraatspecialisten De 
Lutte. 

De kleine sfeervolle markt is een voortzetting op het succes van voorgaande  jaren. 
Met een kleine uitbreiding omdat er dit jaar nieuwe standhouders aanwezig zijn. En 
eveneens als vorig jaar zullen de Lutter midwinterhoornblazers aanwezig zijn. Nieuw is 
ook de deelname en presentatie van de groep alpenhoornblazers. Uiteraard bemannen 
de Dorpstraatspecialisten zelf ook een marktkraam voor hun deur. De vers specialisten 
laten ongetwijfeld iets proeven uit hun assortiment en ook aan de huisdieren die meeko-
men naar de kerstmarkt wordt gedacht.

Dus onder het genot van glühwein, koffie of een heerlijke snack belooft het weer een 
gezellige boel te worden in De Lutte. U bent in ieder geval van harte welkom.
Leden van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging De Bosdûvelkes zij er weer met 
vers gestoken kerstdennen. Er bestaat de mogelijkheid om de verse kerstdennen thuis 
te laten bezorgen. Wilt u eerder een kerstboom? Er zijn al vanaf 5 december dennen 
verkrijgbaar bij Morsink Dier & Hobby

Baakman & Baakman staan garant voor chaos in boerenschuur
De Lutte – Toneelvereniging Ons Genoegen uit De Lutte speelt met 10 acteurs het stuk 
Baakman en Baakman uit 1909 door Evelien Evers. Het vaste theater van de toneelclub is 
café/restaurant De Vereeniging, wat voor drie dagen omgebouwd wordt tot een boeren-
schuur die zich aan de rand van De Lutte bevind.

Harm en Leo zijn de broers Baakman, de een lui de ander een sukkel, en wonen aan de 
rand van De Lutte. In plaats van in de woning te vertoeven verblijven zij uit zuinigheid in 
de schuur. En juist daar in die schuur vinden vele ontmoetingen plaats. De ene passant 
met oprechte bedoelingen, de ander in de wetenschap dat er waardevolle spullen zijn 
te halen. Dat de buren zich er mee gaan bemoeien en hun getrouwde zus maakt het dat 
zelfs de politie ten tonele verschijnt. Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondagmiddag 13 
maart 2016 wordt het stuk uitgevoerd aan de Dorpstraat 7 in De Lutte.  

Sinterklaasfeest V.V. Lutheria
Op maandag 30 november was het jaarlijkse Sinterklaasfeest van V.V. Lutheria. Dit feest 
is speciaal bedoeld voor alle minileden. Er waren 38 kinderen aanwezig. Het was een 
gezellig feest met, zoals het hoort, veel pepernoten en er werden veel Sinterklaasliedjes 
gezongen. Elk kind mocht bij Sinterklaas komen en werd toegesproken met een per-
soonlijk verhaal van de Sint. Daarna kregen de kinderen nog poffertjes en werd er flink 
gedanst. Elk kind ging natuurlijk niet zonder cadeau naar huis. Vogelhuisjes, douchegel, 
shampoos en armbandjes werden er weggegeven. 
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Baron Jeroen I 44e hoogheid van de Tuffelkeerlkes
Op zaterdagavond 21 november 2015 is Baron Jeroen I van De Tuffelkeerlkes gepresen-
teerd bij de Grote Zwaan in De Lutte. Jeroen is de 44ste Baron van De Tuffelkeerlkes. 

Jeroen Koop is 36 jaar en in het dagelijks leven werkzaam 
als magazijnbeheerder bij autogarage Huiskes-Kokkeler in 
Oldenzaal. Binnen de vereniging is hij actief als algemeen 
bestuurslid. In zijn vrije tijd is hij graag bezig met geheime 
zender, de brommerclub en natuurlijk de carnaval. Jeroen 
woont samen met zijn vriendin Noortje Burink. Samen 
met haar viert hij dit seizoen carnaval als hoogheid van 
onze vereniging. 

Baron Jeroen I heeft Thijmen oude Maatman tot zijn 
Adjudant benoemd. Thijmen is 28 jaar en werkzaam als 
hovenier bij hoveniersbedrijf Bergboer. Ook hij is actief 

binnen de carnaval als Raad van Elf lid. Net als de Baron heeft Thijmen ook als hobby 
geheime zender, brommerclub en carnaval. 

Op 12 december 2015 worden de Baron en Adjudant vergezeld door de Miss van De 
Tuffelkeerlkes, waarmee het trio dan compleet is. Dit jaar viert het trio het jubileumjaar 
onder het motto: “Met disse dree carnavalisten veurop, stoat de Tuffelkeerlkes a 44 joar 
an de top!”

De feestavond begint om 20.30 uur en vindt plaats bij Hotel Restaurant De Grote Zwaan 
aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte. De Technische Commissie heeft de nodige 
voorbereidingen getroffen om de 44e Miss op een speciale wijze aan iedereen voor te 
stellen. Iedereen is van harte welkom op onze feestavond. Tijdens de Miss opkomst zijn 
de blauwe consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop geldig. 

Collecte Diabetes
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft  in De Lutte  1585,53 euro  opgebracht.
Namens het Diabetes Fonds wil ik hierbij alle gevers en collectanten hartelijk bedanken 
voor hun bijdragen. 

Jeugdgala met opkomst jeugdgravin en jeugdgraaf bij De Bosdûvelkes
De Lutte – De jeugdgala van De Bosdûvelkes in De Lutte is steevast een grote happening 
voor alle jeugd uit het dorp. Op 11 december moeten de huidige jeugdgravin Kyra en 
jeugdgraaf  Dirk van CV De Bosdûvelkes hun scepter inleveren. Ook de gehele jeugd 
Raad van Elf treedt tegelijkertijd af. Dan volgen prachtige optredens van verschillende 
groepen, waarbij ook een verrassingsact niet ontbreekt. Rond 20.00 uur worden de 
nieuwe jeugdgravin, jeugdgraaf met de nieuwe Raad van Elf aan het jeugdige carna-
valsvolk voorgesteld. Onder de jeugd wordt alweer druk gespeculeerd wie de nieuwe 
hoogheden worden. 
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De jeugdgala is georganiseerd in de residentie van De Bosdûvelkes, café/zalencentrum 
De Vereeniging aan de Dorpstraat in De Lutte. Alle kinderen van 7 tot 14 jaar zijn van 
harte welkom op de gala. De gala start om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 21:30. 
De zaal zal opengaan om 18:30 en de entree bedraagt € 2,50 per kind, dit inclusief 2 
muntjes voor drinken en snoep. Naast optredens van hofkapel Dûvels Geweld wordt de 
muziek verzorgt door drive-inn Starlight. Uiteraard komen de hoogheden van de carna-
valsverenigingen De Tuffelkeerlkes en De Bosdûvelkes ook op bezoek. 

Graaf Dre en adjudant Pim nieuwe hoogheden Bosdûvelkes
De Lutte - In zalencentrum De Vereeniging is Andre 
Loohuis (54) zaterdagavond tevoorschijn gekomen 
als nieuwe graaf van carnavalsvereniging De Bosdû-
velkes. Hij koos zijn zoon Pim (33) als adjudant om 
hem in het nieuwe carnavalsseizoen te begeleiden. 
Hun lijfspreuk luidt: 'Met vader en zoon, zet wie de 
toon'.

 
Het traditionele Gravenbal, zoals De Bosdûvelkes 
het noemen, is in de regio en onder bevriende 
carnavalsverenigingen een gewilde feestavond. De 
Technische Commissie staat traditioneel garant 
voor spectaculaire acts waarbij het afvoeren van 

de oud-graaf de opmaat is voor het spannendste moment van de avond. Dit jaar haakte 
de TC in op het thema van de vereniging 'Terug in de kindertijd' met een moderne versie 
van de Fabeltjeskrant. Na het nodige gekonkel van mijnheer Uil, juffrouw Ooievaar en 
de gebroeders Bever, kwam graaf Dre als 49ste hoogheid van CV De Bosdûvelkes uit het 
gebroed tevoorschijn.
 
Andre Loohuis staat bij velen beter bekend als DJ Magic Dre. Sinds zijn jonge jaren al een 
muzikale gangmaker bij bijvoorbeeld de Jumbo en 't Siepelke in Oldenzaal. Maar ook in 
De Lutte waar hij al 15 jaar woont, een bekende verschijning. In het dagelijks leven is hij 
verkoper bij Eijsink Afrekensystemen. Kassa Dre, wordt hij ook wel genoemd. Maar ook 
adjudant Pimmus (zoals Dre zijn zoon zelf noemt) werkt als consultant voor dezelfde 
werkgever. Dat roept de vraag op wie nu bij wie afrekent. Of dat ze gezamenlijk opplus-
sen tot een geweldig carnavalsseizoen als hoogheid Dre en adjudant Pim van CV De 
Bosdûvelkes.
 
Op zondag 13 december houden de heren met hun dames tussen 13.00 en 18.00 uur 
open huis in De Vereeniging aan de Dorpstraat 7 in De Lutte. Buren, vrienden, bekenden, 
inwoners van De Lutte en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom tijdens de 
traditionele instuif van De Bosdûvelkes. Op het programma staan o.a. de sleutelover-
dracht en een nadere kennismaking met de nieuwe hoogheden. De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door hofkapel Dûvels Geweld en drive-in Starlight Licht & Geluid. U bent 
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
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(Nood)Opvang vluchtelingen gemeente Losser
Zoals mogelijk bekend worden aanstaande donderdag ongeveer 200 vluchtelingen 
opgevangen in de sporthal De Fakkel in Losser. Het college van B&W had de gemeente 
aangemeld bij het Centraal Opvang Asielzoekers. Er is in een eerste instantie sprake 
van noodopvang, dat betekent dat deze hulpbehoevende mensen maximaal 5 dagen 
in Losser verblijven. Voor de opvang zijn vrijwilligers nodig die allerlei zaken in goede 
banen leiden. Ook zijn er vragen uitgezet aan alle sportverenigingen in de gemeente 
Losser. Van hun wordt gevraagd om, indien behoefte, een sportactiviteit programma ter 
beschikking te hebben. De aangeboden ondersteuning door vrijwilligers is zeker over-
weldigend. Twee dagen na de bekendmaking hebben zich al circa 150 vrijwilligers aan-
gemeld, waaronder ook diverse basisscholen, sportverenigingen en scouting. Stichting 
Fundament, die de vrijwilligersactiviteiten coördineert, stelt in de komende dagen een 
activiteitenrooster op, verdeelt de vrijwilligerstaken en maakt een aanwezigheidsroos-
ter. De verwachting is dat de vluchtelingen op 10 of 11 december aankomen in Losser. 
Ze blijven maximaal 5 volledige dagen (5 maal 24 uur). Met het COA is afgesproken dat 
sporthal de Fakkel uiterlijk op zaterdag 19 december weer volledig beschikbaar moet zijn 
voor alle geplande sportactiviteiten. 

Er wordt aanstaande woensdag 9 december een bijeenkomst 12:00-13:30, en voor die-
gene die overdag niet kan van 19:00-20:30 in het voorcafé van sporthal de Fakkel.
Na de aankondiging door burgemeester Sijbom van de komst van 200 vluchtelingen 
volgende week naar opvanglocatie De Fakkel in Losser, hebben veel inwoners zich ge-
meld om vrijwilligerswerk te doen. Op dit moment hebben al circa 150 inwoners, bedrij-
ven en organisaties zich beschikbaar gesteld. En ook de brandweer doet mee!

Eigen initiatieven
Uiteraard zijn we blij met alle vormen van hulp, maar voordat er allerlei initiatieven ont-
plooit worden zouden we graag zien dat u vooraf contact opneemt met de organisatie. 
Dit om te kijken of er ook daadwerkelijk aansluiting is met de vluchtelingen. Daar waar 
het gaat om initiatieven op het gebied van activiteiten kunt u contact opnemen met de 
vrijwilligerscentrale via info@vluchtelingenopvanglosser.nl of bellen met 053-5369408
Voor alle andere initiatieven en acties kunt met de gemeente losser contact opnemen 
via vluchtelingenopvang@losser.nl of van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 
17.00 uur bellen met het speciale telefoonnummer: 053 – 537 7577.

Voor de verzorging van het wasgoed van de vluchtelingen zoekt men vrijwilligers die kle-
ding willen wassen. Op zaterdag en zondag kan de was tussen 11:00-12:00 uur worden 
opgehaald. Het terugbrengen van de was gebeurd 1 dag later op dezelfde tijden. Als u 
verder geen mogelijkheid hebt om te helpen, maar toch iets wilt doen is het verzorgen 
van wasgoed misschien iets wat u wel kunt realiseren. Het kost niet te veel energie, 
maar u helpt ons er enorm mee!
Infopunt Vluchtelingenopvang Losser, telefoon: (053) 536 9408
email:  info@vluchtelingenopvanglosser.nl
Of kijk op de website www.vluchtelingenopvanglosser.nl
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Werkgroep kinderkerk De Lutte
Een aantal jaren geleden is de werkgroep gezinsviering overgegaan in de werkgroep 
Kindervieringen. Om helemaal met de tijd mee te doen gaan we nu over naar de naam  
werkgroep Kinderkerk. Lumen Christi gaat deze term hanteren zoals Oldenzaal dit ook 
doet. Wat doet deze werkgroep? Zij organiseren een aantal keren per jaar speciaal voor 
kinderen een bijeenkomst in de kerk. Misschien weet u nog de kinderkerstviering, waar-
in het kerstverhaal verteld zou worden maar het boek leeg was, de Oogstdankviering 
voor kinderen waarin ze met trekkers de vruchten van de aarde binnenbrengen. Maar 
ook het zogenaamde Paasvuur lof voor aanvang van het aansteken van het Paasvuur. 
En dit jaar weer iets nieuws:  de Adventstocht (daarover kunt u meer lezen in dit Luutke 
maar ook op de websites van Lumen Christi, Plechelmus Harmonie, de school en de 
VVV.) Misschien wilt u ook wel weten wie de activiteiten organiseren dat zijn: Marloes 
Grunder, Ilse Koersthuis, Everdine Notkamp, Ellen Evers en Irma Onland. Wij willen de 
activiteiten best uitbreiden maar daarvoor hebben we gedreven en gepassioneerde 
vrijwilligers nodig. Als we met meer zijn kunnen we de activiteiten verdelen in project-
verbanden.  Dus mocht het u aan spreken of u wilt er meer van weten dan horen wij dit 
graag. Mailen kunt u naar irma.onland@hetnet.nl of bellen 551399.

Vrienden van 't Luutke
Nog geen vriend geworden van 't Luutke? U kunt het uitgeknipte strookje nog steeds 
deponeren in de brievenbus op de infobalie van ons dorpshoes Erve Boerrigter. Wie 
liever een eenmalige bijdrage geeft, kan ons ondersteunen door een bijdrage over te 
maken op bankrekeningnummer NL96 RBRB 09798.41.380 ten name van Stichting 
Gemeenschapswerk De Hellehond/Erve Boerrigter o.v.v. van 'bijdrage Luutke'.

Machtigingskaart  “Vrienden van ’t Luutke”  

   

Naam:   

 

Adres:   

 
Postcode & plaats:    

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting 

Gemeenschapswerk De Lutte om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van 

bank/gironummer ten gunste van “Vrienden van ’t Luutke”: 

 
bankrekening bedrag 

 
                                                                                                                                                                  , 
 

datum       handtekening 

 

 

............................     .........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machtigingskaart  “Vrienden van ’t Luutke”  

   

Naam:   

 

Adres:   

 
Postcode & plaats:    

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting 

Gemeenschapswerk De Lutte om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van 

bank/gironummer ten gunste van “Vrienden van ’t Luutke”: 

 
bankrekening bedrag 

 
                                                                                                                                                                  , 
 
datum       handtekening 

 

 

............................     .........................................  
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Kiek Es!
Twee keer was Bennie Oude Egbrink er als de kippen bij 
om de juiste locatie door te geven voor deze foto-rubriek. 
Maar de derde aflevering van Kiek Es! levert een nieuwe 
winnaar op. José Senger wist ons dit keer als eerste te 
melden dat onze fotografe Tessa Olde Riekerink een 
plaatje had geschoten bij de oude bibliotheek. José, van 
harte proficiat. De wisselbeker is inmiddels naar je toe 
gemaild.
In dit Luutke wordt de lat weer wat hoger gelegd. Enige 
kennis van het buitengebied is absoluut noodzakelijk om 
het tafereeltje op deze foto te kunnen duiden. Opvallende 
bomen staan er op vele plaatsen in en rondom ons dorp. 
De vraag is waar deze exemplaren aangetroffen worden.  
Weet u het juiste antwoord? Kom dan gauw naar de Facebook-pagina van Kiek Es: www.
facebook.com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende bericht kunt u de lo-
catie doorgeven. Bent u de eerste die het juiste antwoord geeft, dan bent u de komende 
weken de trotse eigenaar van de digitale wisselbeker! 
Veel succes.

Ik-zeg-het-oe!
Lieve kleine Jad,
Ik ben die vrouw met dat witte veiligheidshesje die je ongeveer een maand geleden uit 
het ruwe en ijskoude water bij Lesbos heeft gehaald. Nee, ik schrijf je niet over mijn jas 
die je ondergekotst hebt. Da’s oké jongen. Écht.
Ik schrijf je omdat ik iets recht moet zetten. Ik heb namelijk tegen je gelogen. Op het 
strand van Lesbos trok ik je droge kleren aan en wreef je doodzieke en rillende lijfje in 
een foliedeken weer warm. En daarna heb ik uit emotie en onmacht in je oortjes gefluis-
terd dat je veilig zou zijn. Maar nu een maand later ben ik weer terug in mijn Nederland-
se werkelijkheid en weet ik dat dat niet zo is.
We denken er namelijk ernstig over na om onze grenzen dicht te gooien Jad. Om mensen 
te weren zoals jij. Omdat jij, over een jaar of twintig, vast onze dochters gaat verkrach-
ten. Of dat je met een bomgordel om, ons dorp op gaat blazen. Nee je bent een lief 
ventje, echt! Maar het zit nou eenmaal in jullie genen. En al die mensen zoals jij hè Jad… 
Nou ja, die kosten ons ook gewoon heel veel geld. We hebben hier nogal wat te verliezen 
jochie.
En die bommen in jouw land, dat vind ik wel erg voor je hoor, maar da’s nou ook weer 
niet echt ons probleem. Toch Jad? Tja knul, ik kan er ook niks aan doen dat jij daar gebo-
ren bent en wij toevallig lekker hier?
Ja, dat hek is misschien zo gek nog niet. Dat kunnen we dan mooi laten bouwen door 
mensen zoals jij, want jullie voeren verder toch niks uit. En dan sluiten wij onszelf op 
achter dat hek, met al onze zegeningen en welvaart. En dan kijken we met onze geografi-
sche superioriteit met een grote grijns neer op jullie. Wij. Wij stakkers.
Tessa      Reageren? luutke@dorpshoes.nl
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Zondag	  13	  december	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  

het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  Pastor	  J.Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	  	   :	  Joyce	  en	  Bart	  Rolink	  
	  
Woensdag	  16	  december	   :	  16.00	  uur	  Adventsviering	  KBO	  
	   	   	   	   	  	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  20	  december:	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistie-‐	  en	  boeteviering	  m.m.v.het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  	  
Voorgangers	   :	  Pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Mirthe	  Rolink	  en	  Twan	  Bekke	  
	  
Woensdag	  23	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Donderdag	  24	  december:	  Kerstavond	  	  
19.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	  	   :	  Pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	  	   :	  Lars	  Grote	  Beverborg	  en	  Bart	  Rolink	  
Collecte	   	   :	  2e	  collecte	  voor	  de	  Caritas	  
	  
Vrijdag	  25	  december:	  1e	  Kerstdag	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	   :	  pastor	  J.	  Kerkhof	  Jonkman	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	  	   :	  Coen	  en	  Joep	  Volker	  
Collecte	   	   :	  2e	  collecte	  voor	  de	  Caritas	  
	  
Zaterdag	  26	  december	  	  :	  	  Geen	  viering	  
	  
Zondag	  27	  december	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Joyce	  en	  Mirthe	  Rolink	  	  
	  
Woensdag	  30	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  

KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  
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Vrijdag	  1	  januari:	   :	  Nieuwjaarsdag	  
10.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorganger	   	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  T.	  Volker	  
	  
Intenties:	  
Zondag	  13	  december:	  Jan	  Mensink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Ouders	  
Zwijnenberg-‐Nijhuis,	  Hennie	  oude	  Egberink,	  Johan	  Grashof,	  	  
Annie	  uit	  het	  Broek-‐Koop.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Mensink-‐Harbert,	  Gerard	  Benneker	  -‐Thijs	  en	  Thomas,	  
Finie	  Tijdhof-‐Tijhuis,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Oude	  Ophuis.	  
	  
Woensdag	  16	  december:	  Tot	  zekere	  intentie.	  
	  
Zondag	  20	  december:	  Hennie	  oude	  Egberink,	  Annie	  uit	  het	  Broek-‐Koop.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Ouders	  Koekkoek-‐Egberink	  en	  
Jan,	  Marie	  Bulter-‐groote	  Beverborg,	  Bennie	  Pot,	  Lies	  Beernink-‐Berning,	  	  Albert	  
Nijhuis,	  Ouders	  Mombarg-‐Wigger	  en	  Anne.	  
	  
Woensdag	  23	  december:	  Jaargedachtenis:	  Gerrit	  Notkamp	  
	  
Kerstmis	  (24	  en	  25	  december):	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Benny	  Luyerink,	  
Ouders	  Westerik-‐Kleijhuis,	  Marinus	  Oude	  Egberink,	  Truus	  en	  Hendrik	  Schasfoort-‐
Nijhuis,	  Gerhard	  Olde	  Riekerink,	  Ilse	  Weegerink-‐Olde	  Riekerink,	  Fien	  Bosch-‐
Wekking,	  Ouders	  Schasfoort-‐Smellink,	  Herman	  en	  Leny	  Nijhuis-‐Kleijhuis,	  Ouders	  
Dierselhuis-‐Bosch,	  Johnny	  Punt,	  Ouders	  Gieslink-‐Frielinck,	  Henk	  Hoek,	  Truus	  
Egberink-‐Grashof,	  Wies	  Scheper-‐Rikmanspoel,	  Hermien	  Segerink,	  Herman	  
Kuiphuis,	  Ouders	  Nijhuis-‐Tijhuis,	  Ouders	  Nijhuis-‐oude	  Lohuis,	  Jan	  Peters,	  Maria	  
Tijhuis-‐Kamphuis,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Oude	  Ophuis,	  Ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  
Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  Ouders	  Wonniger-‐
Rolink,	  Gerhard	  Welhuis	  (Bavelsweg,)	  Ine	  Nijhuis	  Wigger,	  Hendrik	  Benneker,	  
Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Hendrik	  Jozef	  Grunder,	  Ouders	  Notkamp-‐
Nijhuis,	  Ouders	  Schopman-‐Aveskamp,	  Ouders	  Beernink-‐olde	  Meijerink,	  Ouders	  
olde	  Hanter-‐Lansink,	  Annette	  Olde	  Hendrikman-‐Wigger,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  
Jan	  Volker,	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Femie	  Wigger-‐Schurink,	  Ouders	  groote	  
Beverborg-‐Snippert,	  Johan	  Kortman	  en	  Marianne	  Wassink	  Kortman,	  Ouders	  
Hooge	  Venterink-‐Notkamp,	  Annie	  Rolink,	  Gerhard	  Rolink	  ,	  Ouders	  Rolink-‐
Zanderink,	  Stien	  Rolink-‐Pikkemaat,	  Ouders	  Grote	  Beverborg-‐Ter	  Brake,	  Ouders	  
Bentert-‐Nijhuis,	  Ouders	  Tijans-‐Volker,	  Gerhard	  Benneker,	  Rikie	  Benneker-‐
Schasfoort,	  Gerard	  Benneker,	  Gerhard	  Morsink	  (Middelkamp),	  Marietje	  Bonnes-‐
Kortink,	  Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  Beverborg,	  Marietje	  uit	  het	  Broek-‐Meijerink,	  	  
Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Herman	  Pünt,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Theo	  Heebing,	  
Dini	  Heebing-‐Lentfert,	  Ouders	  Meijer-‐Notkamp	  en	  Henk	  Meijer,	  Bernard	  
Hampsink,	  Ouders	  Beernink-‐Borggreve,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Frans	  
Koertshuis	  en	  overl.	  fam.,	  Ouders	  Bulter-‐groote	  Beverborg,	  	  
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Ouders	  Tijhuis-‐Rosink,	  Antonius	  Grote	  Punt,	  Ouders	  Haarman-‐Bartelink,	  Johan	  
Huttenhuis,	  Ouders	  Pots-‐Beernink,	  Hennie	  oude	  Egberink,	  Ouders	  Blochuis	  olde	  
Hendrikman	  en	  Els,	  Jan	  Heijdens,	  Herman	  Koertshuis,	  Martin	  Volker,	  Ouders	  
Hampsink-‐Rolink,	  Hubert	  Velthuis,	  Ouders	  Westerik-‐Wonniger	  en	  Hennie,	  
Ouders	  Bosch-‐van	  der	  Zande,	  Herman	  Oude	  Nijeweme,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐
Beernink,	  Ouders	  Olde	  Rikkert-‐Dierselhuis,	  Bennie	  Pot,	  Frans	  Brookhuis,	  Wim	  
Velthuis,	  Frans	  en	  Annemarie	  Rosink,	  Tonny	  Greftenhuis	  (Dorpsstraat),	  Hubert	  
Sweerts,	  Ouders	  Nijhuis-‐Aveskamp	  Joke	  en	  Jos,	  Ouders	  Dwars-‐te	  Mölder,	  
Hendrik	  Zanderink,	  Frans	  Brookhuis	  (	  Austweg),	  Frans	  Oude	  Elferink,	  Toon	  
Teggeler,	  Johan	  Bossink,	  Ouders	  Kortman-‐Spekhorst,	  Gerrit	  ter	  Beek,	  In	  het	  
jubileumjaar	  voor	  de	  overl.	  leden	  en	  hoogheden	  Tuffelkeerlkes,	  Lies	  Beernink-‐
Berning,	  Johan	  Willemsen,	  Echtpaar	  Berning-‐Oudehand,	  Johan	  Oude	  Egbrink	  
(past.	  Geerdinkstraat),	  Bennie	  Schasfoort	  (Merelstraat),	  Johan	  Grashof,	  Ouders	  
Welhuis-‐Kuipers,	  Annie	  uit	  het	  Broek-‐Koop.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Gerhard	  Olde	  Riekerink	  (Pennkaamp),	  Antonius	  Zwijnenberg,	  Ouders	  Morsink-‐
Grote	  Punt,	  Frans	  Maseland,	  Ouders	  Bosch-‐Benneker,	  Bernard	  Sanderink	  
(Binkhorst),	  Rikie	  Alink-‐Beernink,	  Toon	  Steinmeijer,	  Ouders	  Grevinga-‐Wolters,	  
Joke	  Grunder-‐Kroeze,	  Annie	  Sweerts-‐Kempers,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐
Lakemeier.	  
	  
Zondag	  27	  december:	  Antonius	  Grote	  Punt,	  Hennie	  oude	  Egberink.	  
	  
Pastorpraat:	  Wie	  mag	  er	  in	  onze	  kribbe?	  
Eind	  november	  deed	  de	  koster	  van	  de	  kerk	  van	  het	  Heilig	  Kindje	  Jezus	  in	  
Richmond	  Hill,	  New	  York	  een	  opvallende	  ontdekking,	  hij	  trof	  in	  de	  lege	  kribbe	  
van	  de	  kerststal	  een	  baby	  aan	  die	  door	  een	  moeder	  te	  vondeling	  was	  gelegd.	  De	  
navelstreng	  was	  nog	  niet	  afgesneden,	  alsof	  de	  baby	  nog	  wachtte	  op	  een	  
ouderpaar	  dat	  zich	  erover	  zou	  ontfermen.	  Een	  betere	  plek	  had	  de	  moeder	  niet	  
kunnen	  uitzoeken,	  ze	  was	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  parochiegemeenschap	  zich	  het	  
lot	  van	  haar	  kindje	  zou	  aantrekken.	  Een	  bizar	  kerstverhaal	  uit	  onze	  dagen,	  op	  
weg	  naar	  het	  kerstfeest.	  Dit	  verhaal	  wijst	  ons	  op	  de	  realiteit	  dat	  ook	  nu	  veel	  
mensenkinderen	  geboren	  worden	  die	  geen	  thuis,	  geen	  toekomst	  hebben	  en	  
wachten	  op	  mensen	  die	  dit	  kind	  wel	  in	  hun	  hart,	  in	  hun	  armen,	  in	  hun	  schoot	  
willen	  ontvangen	  en	  een	  toekomst	  gunnen,	  zoals	  ook	  Maria	  en	  Jozef	  Gods	  meest	  
geliefde	  mensenkind,	  waarvoor	  in	  de	  wereld	  geen	  plaats	  was,	  in	  hun	  midden	  
opnamen.	  Kerstmis	  is	  niet	  louter	  het	  vieren	  van	  de	  geboorte	  van	  het	  kind	  Jezus,	  
zo’n	  2000	  jaar	  geleden,	  maar	  kerstmis	  is	  nog	  volop	  actueel	  in	  onze	  dagen.	  Ook	  
nu	  verlangen	  er	  veel	  mensenkinderen	  naar	  een	  veilige	  kribbe	  onder	  ons,	  naar	  
perspectief	  en	  toekomst.	  En	  de	  grote	  opgave	  voor	  ons	  is:	  durven	  wij	  het	  aan,	  net	  
als	  Maria	  en	  Jozef	  om	  dit	  kind,	  een	  plek	  te	  geven	  in	  onze	  wereld,	  in	  onze	  
samenleving	  waar	  wij	  het	  zo	  leuk	  en	  goed	  hebben	  met	  elkaar?	  Stellen	  wij	  onze	  
kribbe	  ook	  open	  voor	  mensenkinderen	  die	  geen	  thuis	  meer	  hebben,	  
mensenkinderen	  die	  ook	  in	  deze	  tijd	  	  ons	  de	  ogen	  openen	  voor	  het	  leed,	  het	  
onrecht,	  de	  onvrede	  in	  ons	  leven?	  De	  kinderen	  die	  ons	  helpen	  onze	  grenzen	  te	  
verleggen	  en	  ons	  doen	  inzien	  dat	  de	  wereld	  groter	  is	  dan	  onze	  welvaartsstaat	  die	  
wij	  zo	  graag	  afschermen.	  Wanneer	  wij	  zo’n	  mensenkind	  ontvangen	  in	  onze	  
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kribbe,	  zal	  Gods	  Liefde	  opnieuw	  mens	  kunnen	  worden	  en	  zal	  de	  hemel	  door	  de	  
donkere	  wolken,	  die	  boven	  de	  aarde	  hangen,	  heen	  breken	  om	  Gods	  vrede	  op	  
aarde	  te	  vestigen.	  Laat	  dat	  kind	  in	  onze	  kribbe	  het	  teken	  zijn	  van	  een	  nieuw	  
begin!	  Graag	  wens	  ik	  u	  in	  die	  geest,	  namens	  het	  pastoraal	  team,	  	  
een	  Zalig	  Kerstfeest	  toe	  en	  gezond	  en	  vredig	  2015.	   	   	   	  

Pastor	  Jan	  Kerkhof	  Jonkman	  
	  
Op	  weg	  naar	  Kerstmis	  2015	  –	  (kinder)adventswandeling	  
Dit	  jaar	  wordt	  er	  geen	  kinderkerstviering	  georganiseerd	  in	  de	  Plechelmuskerk	  in	  
De	  Lutte.	  Maar,….	  we	  doen	  wel	  iets	  anders.	  In	  het	  kader	  van	  de	  kerk	  treedt	  naar	  
buiten,	  wordt	  er	  een	  korte	  wandeling	  van	  ongeveer	  30	  min	  gehouden.	  U	  kunt	  
meelopen	  in	  groepen	  van	  20	  personen.	  Op	  zaterdag	  19	  december	  kan	  er	  tussen	  
18.30	  en	  19.00	  uur	  worden	  gestart	  in	  de	  kerk	  met	  een	  Adventstocht	  
georganiseerd	  voor	  de	  jeugd	  en	  ouders	  met	  als	  titel	  “Op	  weg	  naar	  Kerstmis”.	  
Deze	  tocht	  wordt	  verlicht	  met	  fakkels	  en	  vuurkorven	  en	  gaat	  door	  o.a.	  het	  
Kerkenbos,	  waarbij	  verschillende	  aansprekende	  items	  uit	  het	  kerstverhaal,	  zoals	  
o.a.	  de	  boodschap	  van	  de	  engel,	  de	  tocht	  naar	  Bethlehem,	  geen	  plaats	  in	  de	  
herberg,	  zullen	  worden	  uitgebeeld	  op	  verschillende	  locaties,	  zoals	  de	  Jozefkapel.	  
Naast	  diverse	  “acteurs”	  zullen	  ook	  ezel	  en	  schapen	  aanwezig	  zijn	  en	  zal	  de	  
nodige	  zorg	  worden	  besteed	  aan	  het	  natuurgetrouw	  uitbeelden	  van	  de	  locaties.	  
Het	  is	  dus	  geen	  levende	  kerststal	  op	  zich,	  maar	  een	  “reis”	  naar	  het	  kerstverhaal.	  
Na	  de	  wandeling	  wordt	  u	  in	  de	  kerk	  onthaald	  met	  mooie	  muziek	  gespeeld	  door	  
het	  jeugdorkest	  van	  de	  Plechelmusharmonie	  en	  is	  er	  voor	  iedereen	  warme	  
chocolademelk.	  Voor	  iedereen	  die	  op	  een	  gepaste	  wijze	  samen	  op	  weg	  willen	  
gaan	  naar	  Kerst	  2015	  geldt:	  Van	  harte	  welkom.	  In	  principe	  gaat	  de	  Adventstocht	  
altijd	  door,	  mocht	  het	  niet	  zo	  zijn	  dan	  zal	  het	  vermeldt	  worden	  op	  de	  websites	  
van	  Lumen	  Christi	  en	  de	  Plechelmusharmonie.	  
	  
Afscheid	  pastor	  Niek	  Nijhuis	  
Geachte	  parochianen,	  
Na	  5	  jaar	  werkzaam	  te	  zijn	  geweest	  in	  onze	  parochie	  gaat	  pastor	  Niek	  Nijhuis	  ons	  
verlaten.	  Hij	  heeft	  de	  functie	  aanvaard	  van	  geestelijke	  verzorger	  bij	  de	  
Koninklijke	  Landmacht.	  Per	  1	  februari	  2016	  zal	  hij	  gaan	  werken	  vanuit	  de	  Johan	  
Willen	  Friso-‐kazerne	  te	  Assen	  bij	  het	  regiment	  Stoottroepen	  Prins	  Bernhard.	  Zijn	  
toekomstige	  werkzaamheden	  zullen	  bestaan	  uit	  de	  vorming,	  begeleiding	  en	  
pastoraal	  bijstaan	  van	  militairen	  in	  Nederland	  en	  op	  missie	  in	  het	  buitenland,	  het	  
bijstaan	  van	  veteranen	  en	  hun	  gezinnen,	  alsmede	  het	  voorgaan	  bij	  herdenkingen	  
en	  in	  kerkdiensten.	  Over	  de	  mogelijkheid	  om	  afscheid	  te	  nemen	  van	  pastor	  
Nijhuis	  en	  zijn	  eventuele	  opvolging	  	  wordt	  u	  spoedig	  geïnformeerd.	  	   	  

Het	  parochiebestuur	  en	  pastoraal	  team	  
	  

Actie	  Kerkbalans:	  	  	  	  (Kerkbijdrage)	  
Momenteel	  zijn	  we	  bezig	  met	  het	  afsluiten	  van	  de	  boeken.	  Hierbij	  is	  gebleken	  
dat	  nog	  niet	  iedereen	  die	  in	  het	  verleden	  heeft	  aangegeven	  jaarlijks	  een	  bijdrage	  
te	  willen	  doen,	  deze	  m.b.t.	  het	  jaar	  2015,	  via	  persoonlijke	  overboeking,	  	  heeft	  
voldaan.	  U	  bespaart	  ons	  veel	  administratief	  werk	  door	  uw	  toezegging	  zo	  spoedig	  
mogelijk	  over	  te	  maken.	  Personen	  welke	  hun	  bijdrage	  nog	  niet	  hebben	  voldaan	  
moeten	  wij	  n.l.	  via	  een	  persoonlijk	  bericht	  verzoeken	  om	  hun	  bijdrage	  alsnog	  te	  
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voldoen.	  Zoals	  u	  ongetwijfeld	  weet	  komt	  de	  bijdrage	  volledig	  ten	  goede	  van	  onze	  
eigen	  	  locatie,	  St.	  Plechelmus	  De	  Lutte.	  U	  wilt	  toch	  ook	  bijdragen	  om	  ONZE	  
locatie	  financieel	  gezond	  te	  houden!!!!	  Wij	  verzoeken	  u,	  als	  dit	  nog	  niet	  is	  
gebeurt,	  uw	  bijdrage	  zo	  spoedig	  mogelijk	  over	  te	  boeken	  naar:	  	  
rek.	  nr.	  NL48RABO013091441	  t.n.v.	  bestuur	  locatie	  St.	  Plechelmus	  De	  Lutte	  
onder	  vermelding	  van	  Kerkbijdrage	  2015.	  Bij	  voorbaat	  dank,	  namens	  werkgroep	  
actie	  Kerkbalans,	  Carlie	  Koertshuis-‐Notkamp	  	  

Werkgroep	  Aangepaste	  Kerkdiensten	  In	  Twente	  
Ook	  jaar	  organiseert	  de	  WAKIT	  wederom	  een	  speciale	  kerstviering	  voor	  en	  door	  
mensen	  met	  een	  verstandelijke/lichamelijke	  beperking	  op:	  	  Zondag	  20	  december	  
2015	  om	  18.30	  uur	  (verzamelen	  vanaf	  18.15	  aan	  de	  Bovenesweg)	  in	  de	  
"Kerststal”	  van	  de	  Familie	  Kuks,	  aan	  de	  Vlasreutenweg	  	  	  2	  te	  Nutter	  (tel	  0541-‐
291287).	  Vanaf	  de	  parkeerplaats	  aan	  de	  Bovenesweg	  (deze	  kunt	  u	  vinden	  door	  
de	  ster	  aan	  de	  Vasserweg	  te	  zoeken)	  gaan	  we	  gezamenlijk	  naar	  de	  "Kerststal"	  
waar	  aansluitend	  ook	  de	  viering	  zal	  plaatsvinden.	  Onze	  voorgangers	  zijn	  	  Pastor	  
Mulder	  en	  Pastor	  Kerkhof-‐Jonkman..	  Er	  is	  een	  koor	  en	  er	  zijn	  
midwinterhoornblazers	  die	  meewerken	  aan	  deze	  viering.	  Natuurlijk	  is	  ook	  jullie	  
eigen	  muzikale	  inbreng	  meer	  dan	  welkom.	  Na	  afloop	  gaan	  we	  kroamschudden	  
en	  is	  er	  ruimschoots	  de	  tijd	  om	  gezellig	  na	  te	  praten	  en	  wat	  warms	  te	  drinken.	  
Enkele	  tips:	  Pas	  kleding	  aan,	  aan	  de	  weersomstandigheden	  want	  een	  deel	  van	  de	  
viering	  vindt	  buiten	  plaats	  en	  volg	  aub	  de	  aanwijzingen	  van	  de	  verkeersregelaars	  
en	  vrijwilligers	  op.	  We	  hopen	  er	  samen	  met	  jullie	  een	  fijne	  viering	  van	  te	  maken.	  

Bedankt	  !	  
Ik	  wil	  u	  en	  de	  medewerkers	  van	  de	  locatie	  St.Plechelmus	  De	  Lutte	  bedanken	  voor	  
de	  uitnodiging	  van	  2	  november	  (Allerzielen).	  Het	  was	  een	  hele	  mooie,	  
fantastische	  verzorgde	  dienst	  welke	  jullie	  de	  aanwezigen	  aanboden.	  Het	  deed	  
mij	  goed	  om	  die	  bezinning	  en	  verdieping	  bij	  jullie	  te	  krijgen.	  Nu	  heb	  ik	  na	  het	  
overlijden	  van	  mijn	  man	  ook	  de	  gastvrijheid	  al	  mogen	  ervaren	  bij	  jullie	  in	  De	  
Lutte.	  Bedankt.	  M.H.A.A.	  Geerdink-‐Majoor	  
	  

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

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

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

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

Praktische	  hulp	  nodig?	  Bel	  Kerkwerk:	  06	  –	  12925413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(bereikbaar	  op	  werkdagen	  van	  10.00	  –	  12.00	  uur)	  
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SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

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

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

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

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

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

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


