
Agenda
30 Nov  Kaarten S.V. De Lutte
3 Dec   Afvoeren/opkomst graaf
4 Dec   32e Snertloop
9 Dec   Jeugdgala Bosdûvelkes
10 Dec  Kerstconcert koor
10 Dec Opkomst Miss
13 Dec ZijActief: Adventsviering
14 Dec KBO: Adventsviering
18 Dec Kerstconcert harmonie

VVV De Lutte-Losser
Vandaag (25-11) in de 
@telegraaf #Lutterzand 
#DeLutte. Dank inwoners voor 
ondersteuning aan de gast-
vrije #SchatkamerVanTwente 
#Toerisme

Twitter

"Maximaal aantal deelnemers 
32e Snertloop bereikt"

"Koorleden Plechelmuskoor 
De Lutte gehuldigd"

"18 december: Kerstconcert 
Sint Plechelmus Harmonie"

"Nieuw: bootcamp in 
De Lutte"

Uitgave 17 - van  29 november t/m 19 december 2016

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Kiek-Es"
facebook.com/kiekesintluutke
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Dr. Brandenburg 
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via het reguliere 
praktijk telefoonnummer Luister de gehele tekst af.  0541-551355 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met de
huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer:  088-5551122

Prikpost SHO De Lutte dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 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                                 0541-552009 of 06-10073282    
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in dorpshoes Erve Boerrigter, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte (rechtstr)           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 18 loopt van 20 december 2016 - 9 januari 2017, kopij
inleveren woensdag 14 december voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
Rekeningnummer ’t Luutke NL03RABO 0337 3113 90 
E-mail kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Jaarkalender 2016
30 Nov Kaarten S.V. De Lutte
  3 Dec Afvoeren & opkomst graaf De Bosdûvelkes
  4 Dec  32e Snertloop
  9 Dec  Jeugdgala De Bosdûvelkes
10 Dec  Kerstconcert Plechelmus Parochie dames- & herenkoor / Hooge Noodt
10 Dec  Opkomst miss De Tuffelkeerlkes
11 Dec Instuif/receptie nieuwe hoogheden Bosdûvelkes
13 Dec  ZijActief: Adventsviering
14 Dec  KBO: Adventsviering
15 Dec   Kerstdiner Zonnebloemgasten
18 Dec  Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
18 Dec  Open dag Wagenbouw De Bosdûvelkes & De Tuffelkeerlkes
24 Dec  Kinderkerk kerstviering
26 Dec  VVV Kerstwandeling De Lutte
28 Dec  ZijActief Winterwandeling
2017
14 Jan  Voute Partie in De Vereeniging
15 Jan  Tuffelstekk'n
21 Jan  Gala avond De Bosdûvelkes
22 Jan  Gala Matineé De Bosdûvelkes
27 Jan Gala avond De Bosdûvelkes
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Kerstconcert Plechelmus Harmonie
Kerstmis staat weer voor de deur, wat 
betekent dat het tijd is voor het jaar-
lijkse kerstconcert van de Plechelmus 
Harmonie. Het concert vindt plaats 
op zondag 18 december in de Sint 
Plechelmuskerk in De Lutte. 

Voor aanvang van het concert zorgt 
de saxofoonsectie van het orkest 
alvast voor de ultieme kerststemming, 
waarna om 15.30 uur het orkest onder 
leiding van Henk Veneman start met 
een gevarieerd concert. 

Het programma bestaat uit verschillende bekende kerstmuziek. Zo wordt onder andere 
de kerstklassieker "All I want for Christmas is You" van Mariah Carey gebracht en brengt 
het orkest muziek uit de kerstfilm "Home Alone" ten gehore. Natuurlijk ontbreken deze 
middag ook de traditionele kerstnummers niet. Daarnaast maken minder bekende, maar 
zeker niet minder mooie nummers deel uit van het programma. Verschillende stukken 
worden uitgevoerd in samenwerking met solisten uit eigen gelederen.

Sleigh bells en klokken die het ultieme kerstgevoel oproepen ontbreken wederom niet. 
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 18 december om 15.30 
uur.

Mirreweenterhoornbloazers zoeken nieuw talent
Op zondag 27 november is de eerste zondag van de advent en de dag dat de midwinter-
hoorn weer overal te horen zal zijn. Op de vrijdagavonden in de advent oefent de jeugd 
van 19.00-19.30 uur op het kerkplein (2, 9, 16 en 23 december). Bij slecht weer wijken 
we uit naar Dorpshoes Erve Boerrigter.

Wil je kennis maken met het blazen? Kom dan geheel vrijblijvend eens kijken. En voor 
wie het wil proberen, hebben we oefenhoorns. Alle avonden zijn geoefende blazers 
aanwezig voor een demonstratie en uitleg over het blazen.

Verder oefenen we tijdens het blaasseizoen (27 november tot Driekoningen) ook op de 
zondagen om 14.00 uur bij Erve De Welboer (Hoge Lutterweg 3). Bijzonder om te vermel-
den is dat op tweede Kerstdag vanaf 14.00 uur de Twentse seniorendemonstratie bij 
Erve Monnikhof (tegenover de Wilmersberg) zal plaatvinden. Hier komen dan de beste 
blazers van de Twentse buurtschappen om te strijden om de zilveren hoorn.
Wil je meer informatie? Bel dan met Raimond Oude Egbrink (552887).
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Jong Nederland
In deze Sinterklaastijd nu in deze rubriek iets over de geschiedenis van een vereniging 
die al vele jaren een goede band heeft opgebouwd met deze goedheiligman uit het verre 
Spanje (?). Zondagmiddag 20 november is de Sint weer ingehaald in ons dorp dankzij de 
organisatie van Jong Nederland en deze vereniging weet al bijna 60 jaar zeer goed om te 
gaan met de jeugd van De Lutte , maar....... Hoe is dat begonnen?

Dat was in 1958, want toen nam kapelaan 
Caspar van de Berg het initiatief om te komen 
tot de oprichting van een jeugdbeweging in 
De Lutte.  Naast de voetbal- en de wandel-
sport was er n.l. in die vijftiger jaren op spor-
tief gebied weinig te bieden voor de jeugd 
van De Lutte. In samenwerking met de dames 
Koos Huisken, Siny Reimer en Tonnie Davina 
werd er allereerst een meisjesgroep opgericht  
die zich als gidsen onder de naam H. Theresia 
aansloten bij de verkennerij/scouting.

Hun bijeenkomsten werden gehouden  in een zaaltje boven in de (oude) Plechelmus-
school. Een jaar later (oktober 1959)  werd ook begonnen met de oprichting van een 
jongensafdeling, waarvan o.a. Jan Bosch, Johan Kempers en Frans Huisken  de eerste 
leiders waren.

In die tijd waren de jongens- en meisjesafdelingen nog duidelijk gescheiden en in 1960 
werd de jongensafdeling officieel opgenomen in het district Oldenzaal onder de naam St. 
Tarcisiusgilde.

In dat jaar 1960 werd ook gestart met de bouw van een blokhut op een door het 
kerkbestuur beschikbaar gesteld stuk grond in het kerkenbos. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en een plaatselijke aannemer kon deze blokhut op 27 januari 1961 worden 
overgedragen aan een speciaal comité dat de zorg kreeg voor de exploitatie van het 
jeugdgebouw, waarvan ook de wandelsport, de Plechelmusharmonie en VVDL gebruik 
konden maken. Via allerlei acties werden hiervoor de nodige gelden ingezameld, zoals 
met een actie  verjaardagzakjes waarbij iedere inwoner boven de 18 jaar op zijn /haar 
verjaardag een enveloppe kreeg om hierin zijn of haar leeftijd in centen te doen. Dat 
leverde jaren lang voldoende gelden op en na verloop van tijd kon de blokhut worden 
uitgebreid met een speciale vleugel, die de naam kreeg: Our Ark.

KRONIEK  DE LUTTE
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In december 1968 kwam er een definitieve samenwerking tussen de St. Tarcisiusgilde en 
de katholieke  meisjesgilde en werd officieel  Jong Nederland in De Lutte opgericht.Deze 
jeugdbeweging bleek in een grote behoefte te voorzien want vooral de activiteiten in de 
natuur en het kamperen spraken de jongeren wel aan (en ook de ouders!). Bij de meisjes 
lag het accent meer op creativiteit, maar de doelstelling van Jong Nederland bleef 
onveranderd: de jeugd tot ontwikkeling laten komen door sport, spel, creativiteit en het 
buitenleven. Ook kinderen met beperkingen kunnen volop meedoen en worden volop 
betrokken bij alle activiteiten, want het groepsgevoel bleef altijd voorop staan.

 In 1983 werd het 25-jarig bestaan gevierd 
en was het gebouw aan een grote opknap-
beurt toe. Er kwamen aanpassingen zoals 
de keuken, aan de toiletvoorzieningen, de 
verlichting, de riolering en er kwamen ook 
nieuwe vloeren in de beide grote zalen. In 
oktober 1985 kwam burgemeester W. Peters 
de vernieuwde blokhut openen met het 
inmetselen van een gevelsteen. Ook daarna 

bleef de blokhut een plaats waar de Lutter jeugd in groepsverband kon genieten van het 
samenzijn met sport, spel, de natuur en het buitenleven in de vorm van niet-gezientoch-
ten, kanovaren, smokkelspelen, vlag veroveren en …. kampvuren en bivakkeren in tenten 
zonder voorzieningen als stromend water en elektriciteit. Echt avontuurlijk!

In 2008 kon het 50 jarig bestaan gevierd, want ook de vrijwillige leiding kon in de loop 
der jaren steeds weer worden aangevuld met nieuwe vrijwilligers ,veelal afkomstig uit 
actieve groepsleden.

Ook rondom de blokhut veranderde  het een en ander in de loop der jaren. De periodie-
ke inzameling van oud papier en de jaarlijkse inzameling van oud ijzer waren de opvol-
gers van de verjaardagzakjes-actie en naast de blokhut werd er  ook een speelveld en 
een tribune aangelegd door de Stichting Kerkebos, die ook zorgde voor een opknapbeurt 
van de blokhut.

Inmiddels heeft het bestuur van Jong Nederland al weer grootse plannen voor een uit-
breiding van dit gebouw voor de jeugd van De Lutte en daarover zullen we ongetwijfeld 
volgend jaar meer horen.

Tonnie Bekke

Collecte Diabetes Fonds
De collecte van het Diabetes Fonds heeft dit jaar in De Lutte € 1638,43 opgebracht.
Namens het  Diabetes fonds wil ik graag alle gevers en  collectanten hartelijk
danken voor hun bijdragen en inzet.
Lianne Veendijk
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Afscheid graaf Dré, een ware ambassadeur
Carnavalsvereniging De Bosdûvelkes uit De Lutte neemt op zaterdag 3 december 2016 
afscheid van regerend Graaf Dré (André Loohuis) en zijn adjudant Pim. De hoogheden, 
vader en zoon, worden inmiddels door de vereniging in het bijzonder en het carnaval in 
het algemeen als ware ambassadeurs betiteld. Geen feest of feestlocatie werd verlaten 
of de graaf en adjudant bedankten persoonlijk de gastheren met al hun personeel. Altijd 
werden handen geschud met o.a. de toiletjuffrouw, barmannen en -vrouwen, kelners 
en natuurlijk de uitbaters. Met de vaste zin: “Fijn dat we hier mochten zijn en dank voor 
jullie gastvrijheid”, trokken ze vervolgens opgetogen verder met hun Raad van Elf en een 
toenemende schare van fans in hun kielzog naar de volgende locatie. 

Gravengarde-waardig?
Het afscheidsfeest van graaf Dré en zijn adjudant is bij café/zalencentrum De Vereeni-
ging, residentie van De Bosdûvelkes en begint om 20.00 uur. De Technische Commis-
sie zorgt voor het afvoeren van de hoogheden waarbij onvermijdelijk onderdeel het 
inleveren van de scepter is. Bevriende verenigingen uit Losser, Oldenzaal en Beuningen 
met hun hoogheden zijn present evenals de ‘buren’ Baron Remco en adjudant Martin 
van cv De Tuffelkeerlkes. Tevens wordt door de Gravengarde aangekondigd of, de dan 
oud-graaf zich heeft gekweten aan de protocollaire presentatie van het geschenk en 
zodoende opgenomen kan worden in het college van oud-graven.

Nieuwe hoogheden
Minder dan twee uur later maakt de nieuwe hoogheid zijn opwachting. Om precies 22.11 
uur wordt de 50e hoogheid voor de Graafschap Elviteri voorgesteld aan het publiek. 
Ook deze presentatie wordt op ludieke wijze uitgevoerd door de mannen van de TC. De 
avond wordt muzikaal ondersteund door hofkapel Dûvels Geweld en Starlight Drive-in 
show. Volg Bosdûvelkes De Lutte op Facebook of  kijk op www.bosduvelkes.nl voor meer 
bijzonderheden over de nieuwe graaf. Toegang voor deze feestavond is gratis bij De 
Vereeniging, Dorpstraat 7 in De Lutte. Graag tot ziens op 3 december om 20.00 uur.

Jeugdgala van de Jonge Bosdûvelkes
Op 9 december worden jeugdgravin Maud en jeugdgraaf Robbin tijdens de jeugdgala af-
gevoerd en komen er nieuwe jeugdhoogheden. De avond is in De Vereeniging en begint 
om 19.00 uur.

Bootcamp trainingen in De Lutte
Vanaf 14 november is Bootcamp BOB begonnen met het geven van trainingen in 
De Lutte. Bootcamp is een leuke intensieve training in de buitenlucht van ongeveer 60 
minuten om kracht en uithouding te verbeteren. De training bestaat o.a. uit hardlopen, 
interval, kracht en balansoefeningen. De training wordt iedere maandagochtend en 
vrijdagochtend gegeven van 09.00 tot 10.00 uur. De training start vanaf de parkeerplaats 
van het dorpshoes. Of je nu al fanatiek sport of graag wilt beginnen, instromen is altijd 
mogelijk. Wil jij ook een keer proberen of het iets voor je is, meld je dan aan via een per-
soonlijk bericht op facebook of bel 06-17740409. De eerste 2 lessen zijn altijd gratis. 
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Koorleden Plechelmuskoor De Lutte gehuldigd
Het jaarlijkse Sint Caeciliafeest in de 
Plechelmuskerk van De Lutte werd 
gevierd met voorganger pastoor Mun-
sterhuis. Het Plechelmuskoor bracht in 
deze viering, onder leiding dirigent Ray-
mond Breukers, de Mis van Brückner. 

Er werd fantastisch gezongen met 
o.a. ook de werken: Tolite Hostias, 
het Grieks Alleluia, Ambrosianischer 
Lobgesang en het Gloria Patri et Filio 
van George Frideric Handel. Traditie-

getrouw werd afgesloten met het Caecilialied. Tijdens dit feest van de Heilige van de 
kerkmuziek: Sint Caecilia, wordt aandacht geschonken aan het koor en in het bijzonder 
aan de jubilarissen. Pastoor Munsterhuis speldde bij de afsluiting van de viering Frans 
Egberink de versierselen behorende bij 60 jaar lidmaatschap in goud op.  

Deze eer viel ook te beurt aan de dames Truus Achterbosch-Kempers, Riëtte Rikhof-
Nijhuis en Mariëtte Even-Nijhuis voor hun 40 jarig kooroptreden. Bennie Welhuis kreeg 
de zilveren onderscheiding behorende bij 25 jarig lidmaatschap. De eremedailles met 
oorkonde werden toegekend door de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. In café/
zalencentrum de Vereeniging werden de leden gehuldigd door het bestuur van het 
Plechelmuskoor. De feestochtend werd na het ontbijt voortgezet met mooie optredens 
van de sopranen.

Kleintje kerstmarkt in De Lutte
Zaterdag 10 december 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 weer nieuwe standhouders aanwezig zullen zijn. En even-
eens als vorig jaar zullen de Lutter midwinterhoornblazers aanwezig zijn. Nieuw is ook de 
deelname en presentatie van de groep Jachthoornblazers uit De Lutte. Uiteraard beman-
nen de Dorpstraatspecialisten zelf ook een marktkraam voor hun deur. De vers specia-
listen laten ongetwijfeld iets proeven uit hun assortiment en ook aan de huisdieren die 
meekomen 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.
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DorpsInfoPunt
Er is dagelijks een gastheer/vrouw van het dorpshoes 
aanwezig. Ma t/m do van 9 – 23 uur, vr van 9 – 17 uur.
Spreekuur/aanwezigheid
Maandag: 10.00 – 12.00 uur: Thuiszorg Maartje 
uitleen hulpmiddelen, kraamzorg 
  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
Vrijdag:  9.00 – 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

Schuif-Aan | Dinsdag en vrijdag | 12:00 uur 
Onder het motto “Schuif-Aan” kunt u samen met de andere bezoekers van de activi-
teiten in het dorpshoes deze maaltijd nuttigen. Elke dinsdag (opgave vrijdag ervoor) en 
vrijdag (opgave dinsdag ervoor) is er de gelegenheid om een drie gangen warme maaltijd 
mee te eten voor 7,00 euro p.p. Opgave via het dorpshoes 0541-552009 of 06-10073282.

Koffietijd met … | woensdag | 10.00 - 11.30 uur
Dit de naam van de nieuwe ontmoetingsactiviteit die georganiseerd wordt door de
Sociaal Teams van de gemeente Losser. In elk dorp is er een ochtend of middag de moge-
lijkheid om elkaar te ontmoeten. Voelt u zich eenzaam, heeft u behoefte aan contact,
bent u soms wat neerslachtig? Kom dan langs op woensdagochtend in het dorpshoes.
Twee vrijwilligers zitten voor u klaar met de koffie of thee. U kunt hier terecht voor een
praatje, de krant of tijdschrift te lezen en andere mensen te ontmoeten. Samen met 
elkaar wandelen of iets actiefs ondernemen is natuurlijk ook mogelijk.

Optreden in Erve Boerrigter van zangkoor | dinsdag 20 december | 14:00 uur
’t Lutters Geluutke zingt voor u een kerstrepertoire. Iedereen is welkom. Na afloop ge-
zellig samenzijn met een kop koffie of thee. Entree is gratis. U komt toch ook!

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ 
Woensdag 30 november, 28 december vervalt. 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 wande-
ling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek | Maandag van 18:00 – 19:00 uur en vrijdag van 9:00 – 10:00 uur  
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter De Lutte. Kosten: 85,00 euro voor 10 lessen (10 les-
sen en 2 inhaalmogelijkheden) Voor informatie en opgave kunt u mailen naar: 
petra.slickers@t-online.de of bel naar: mobielnummer 06-3821095
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Ashtanga-Yoga | Ma 19:00 - 20:30 uur, wo 8:45 - 9:45 uur en vr 10:00 - 11:00 uur
Kosten (12 lessen): 1,5 uur 100,00 euro en 1 uur 85,00 euro. Locatie: dorpshoes. 
Docente: Petra Slicker. Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met boven-
staand email-adres of telefoonnummer. Voor vrijdagochtend zijn nog plaatsen vrij. 

Kristallen Klankschalen en Hartmeditatie | 3e donderdag van de maand | 19:30 uur
15 december laatste bijeenkomst van dit jaar. Meer informatie en aanmelding via info@
crystalyoga.nl of bel met Elly Groot mobiele nr: 06-45633867.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen | Woensdag | 10:00 uur - 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 
beantwoorden. 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.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter
In de Vitrine
Jens Steghuis uit De Lutte is de eerste verzamelaar die zijn verzameling tentoonstelt in 
de vitrine. Jens is 10 jaar en hij verzamelt al drie jaar allelei 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 Ibbenbühren in Duitsland. Zijn mooie verzameling met uitleg 
is te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom gerust langs en neem een kijkje. 
Wil jij ook je verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl

Muzieklessen in Erve Boerrigter
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
Erve Boerrigter. Voor info neem contact op met info@muziekschooldesleutel.nl

Kinderyoga | Dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
Kosten bedragen 40,00 euro voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen 
naar: petra.slickers@t-online.de Bellen kan ook: 06-38210955. 

Dansactiviteiten | Woensdag
Vanaf 2017 start Dance Master Kolmschot bij voldoende aanmeldingen met dansactivi-
teiten voor kinderen van 4 t/m 12 jr. O.a. Kids Swing en streetdance. Er zijn spiegels aan-
wezig in de dansruimte. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met 
Remco Schothuis tel: 0541-512294 of 06-51686384 of kijk op de site www.kolmschot.nl

Tekenles | Maandag | 15:30 - 16:00 uur
Sinds begin september is Moniek Arends gestart met tekenlessen voor kinderen. Rom-
dom een thema worden de lessen uitgevoerd. Tevens worden verschillende technieken 
uitgediept. De lessen zijn 1 keer in de 14 dagen. September 2016 – Juli 2017. Op dit 
moment is er een plekje vrij. U kunt contact opnemen met info@kindinmij.nl.
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KIEK ES

Kiek Es!
 Nee, het prieeltje in het groen dat ge-

fotografeerd was voor onze vorige Kiek 
Es! stond dus niet aan de Farwickweg 
en ook niet op de Hakenberg. Waar het 
dan wel stond? Aan de Haermansweg op 
de Boerskotten! En dat goede antwoord 
werd als eerste gegeven door Petra van 
Langen. Ze wist er zelfs bij te melden 
dat het theekoepeltje eigendom is van 
de familie Reef. Of dat (ook) juist is, is 
de redactie van ’t Luutke helaas niet 

bekend. De digitale wisselbeker is, zoals gewoonlijk met onze felicitaties, weer supersnel 
afgeleverd bij de winnaar.

Ook voor deze uitgave van ’t Luutke maakte Tessa Olde Riekerink weer een foto van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze detail-opname 
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 door-
geven. Veel succes.

Programma ZijActief 
Op dinsdag 13 december is de adventsviering om 19.00 uur in de kerk, nadien gaan we 
naar de Vereeniging. Op 15 december gaan we bloemschikken bij Maurien Wigger thuis. 
Aanvang 13.30 uur.  Op 28 december is de winterwandeling. De kosten zijn € 15,00 dit is 
inclusief lunch. Opgave voor 21 november bij Marga uit het Broek, vol is vol.

Kerstviering KBO
Op woensdag 14 december is er een adventsviering voor onze leden in De Vereeniging. 
Aanvang om 14.00 uur. We beginnen met een eucharistieviering, sfeervol begeleid door 
het Plechelmuskoor De Lutte met meezingliederen. Kinderen uit groep 7 van de basis-
school gaan daarna voor ons een kerstmusical opvoeren. We sluiten af met een gezel-
lige, goedverzorgde broodmaaltijd. De eigen bijdrage hiervoor is €10,00. Voor leden die 
echt niet in staat zijn op eigen gelegenheid te komen, kan voor vervoer gezorgd worden. 

Soms komt er bij de redactie nieuws binnen dat ook voor u, leden van de KBO, belangrijk 
kan zijn. Wij willen dit graag aan u doorsturen maar daarvoor hebben we wel uw 
e-mailadres nodig. Hebt u belangstelling voor dit nieuws, stuur dan even een berichtje 
naar kbodelutte@ziggo.nl .
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Vader van de Abraham…
Dansend op een feestje zie ik vanuit mijn ooghoek een echtpaar aan de rand van de 
dansvloer staan. Ze zijn op leeftijd en gaan, waarschijnlijk, niet meer de dansvloer op om 
eens lekker uit hun dak te gaan. Maar uit het dak gaan hoeven zij niet meer, die tijd heb-
ben ze gehad. Je ziet ze zichtbaar genieten van alles wat er gebeurt in deze kroeg, van de 
muziek en van de mensen die op het feestje aanwezig zijn. Opeens schiet mij het liedje 
“Vader Abraham had zeven zonen, zeven zonen had Vader Abraham” door het hoofd. 
Een oud liedje, menigeen zal het niet kennen.

Je kunt het raden, ik ben op een zeer gezellig Abrahamfeestje. Het echtpaar is de trotse 
ouders van de Abraham, de jongste van vier zonen. De laatste zoon die Abraham ziet, 
eigenlijk heel bijzonder. Vier zonen hebben is mooi, maar dat je mag meemaken dat ze 
allen Abraham zien is nog veel mooier.

Zelf ben ik nog een aantal jaren van de 50 verwijderd, gelukkig! Feestje geven en jarig 
zijn, heel gezellig, maar al dat “gedoe” er omheen!! Het vooruitzicht van een Sarah in 
mijn tuin, ik wil er niet aan denken. De creativiteit van familie, vriendinnen, buren, ik laat 
mij verrassen. Ze mogen zich uitleven maar dan zonder een pop in de tuin. Het is nog 
niet zover, ik focus mij op de dansvloer voor nu.

Ik hoop (stiekem) dat de band het liedje nog gaat spelen, misschien dat de vader van de 
Abraham een dansje met mij wil wagen….

Monique Greftenhuis 

Thuiswedstrijden V.V. Lutheria
11:00 N6 2 - Pollux N6 2 
11:00 N5 3 -   Wevo 70 N5 4
11:30 N6 2   -   Pollux N6 1
11:30 N5 3 -   Rosstars N5 2
12:00 MC 1 -   DeVoKo MC 3
12:00 MA 2 -   Fysio Engbersen Aastad MA 1
14:00 MB1 - Rosstars MB 1
14:00 MA 1 - Volley ’68 MA 1
16:00 MB 2 - DeVoKo MB 3
18:00 DS 1 - Jumbo Van Andel-Ormi DS 1

Vrijdag 9 december
19:00 DS 3 - Esch Stars DS 2
19:00 DS 4 - Time Out’75 DS 2
21:00 DS 2 - BUVO DS 1

Zaterdag 10 december
09:00 N5 2 - Rosstars N5 1
09:00 N3 1 - Volley ’68 N3 1
09:30 N5 1 - Lutheria N5 2
09:30 N3 1 - Ti-Volley N3 1
10:00 N5 1 - Rosstars N5 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
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32e Snertloop De Lutte vol 
Op zondag 4 december a.s. organiseert de Loopgroep De Lutte haar 32e Snertloop.
Al weken geleden is het gelimiteerde aantal deelnemers bereikt. De Snertloop is zo 
populair dat men genoodzaakt is, alleen met voorinschrijving te werken en daardoor 
menigeen helaas moet teleurstellen. De accommodatie en vooral het parcours, met 
soms smalle paden laten een ongebreidelde groei van het aantal deelnemers niet meer 
toe. Alleen op de 2,4 km, voor de jeugd t/m 12 jaar, kan men zich nog na-inschrijven in 
Erve Boerrigter. Voor a.s. zondag zal het startschot worden gegeven door de nieuwbak-
ken Graaf van de Bosduvelkes, die de avond daarvoor zijn opwachting heeft gemaakt. De 
tijdregistratie gebeurt met een chip, die bevestigd word aan het startnummer. Natuurlijk 
is er voor elke deelnemer de heerlijke Twentse snert, en deze word geleverd door de 
trotse sponsor Landhuishotel De Bloemenbeek, die dit jaar het 50 jarig jubileum viert.

Er vinden een aantal opmerkelijke feiten op deze dag plaats. Jörg Amt uit Gildehaus is 
weer present en daardoor de enige die alle 32 edities heeft meegedaan, en bijzonder 
is ook, dat de partnervereniging uit Borgholzhausen 30 jaar lang onafgebroken aan de 
start heeft gestaan bij de Snertloop.

Het belooft weer een hele sportieve happening te worden, met ca. 1300 hardlopende 
sportievelingen. Het programma op 4 december is:
2,4 km start 10.15 uur voor de jeugd t/m 12 jr.
5,3 km start 10.17 uur
9,6 km start 11.15 uur
 Meer info is te vinden op: www.loopgroep.nl of tel. 06-14625080

Opkomst Miss van De Tuffelkeerlkes
Op zaterdag 19 november zijn in een volle zaal Baron Remco Peters I en zijn Adjudant 
Martin uit het Broek aan het publiek gepresenteerd. Zij zullen dit jaar De Tuffelkeerlkes 
vertegenwoordigen. Echter zijn de hoogheden met alleen de Baron en Adjudant nog 
niet compleet. De Miss van De Tuffelkeerlkes ontbreekt nog.  Op zaterdag 10 december 
zal de Miss bekend worden gemaakt en is het hoogheden trio compleet. De feestavond 
begint om 20.30 uur en vindt plaats bij Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bent-
heimerstraat 21 in De Lutte. 

De Technische 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! Tijdens deze avond zijn de blauwe consumptiemunten met 
het Tuffelkeerlke erop geldig. 

Romantische kerstshow in de Plechelmuskerk De Lutte
Op vrijdag 9 december komen de Oostenrijkse zussen voor een eenmalig kerstconcert 
naar De Lutte, waar zij zullen optreden in de St. Plechelmuskerk. Het is een show die 
door Sigrid und Marina speciaal voor de advents- en kersttijd in elkaar is gezet, compleet 
met een speciaal kerstrepertoire. Hun site: www.sigrid-und-marina.at.
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Verantwoordelijk voor de organisatie van deze unieke kerstspecial is Hans Spit uit Losser, 
die in de afgelopen vijftien jaar een imposante reeks van concerten heeft georgani-
seerd, waaronder de uitverkochte optredens van Dana Winner in de Martinuskerk en 
openluchttheater Brilmansdennen. Na de sluiting van de Martinuskerk heeft Hans een 
uitstekend alternatief gevonden met de parochiekerk in De Lutte, waar plaats is voor 
circa zeshonderdtachtig bezoekers. 

De voorverkoop van de kaarten is inmiddels begonnen bij café-zalencentrum De Ver-
eeniging in De Lutte, bij Primera Marcel in Losser en via de website www.volksmuziek-
events.nl. De kerstpecial in De Lutte wordt het negende concert in een reeks. Eerder 
traden onder meer het Alpentrio Tirol, Vincent Fernando en 3 keer Dana Winner op 
met een kerstshow. “Sigrid und Marina zijn twee echte TV-sterren uit het Salzburger 
Land. Dat zij ooit de ‘Grand Prix der Volksmusik’ hebben gewonnen bewijst wel dat dit 
artiesten zijn van het hoogste niveau”, vertelt Hans Spit, die er alle vertrouwen in heeft 
dat ook dit concert weer zal leiden tot een uitverkochte kerk. De vrijwilligers van de St. 
Plechelmuskerk zorgen voor een catering in de pauze en na afloop. Kerk open 19.00 uur 
Aanvang 20.00 uur Einde +/- 22.30 uur 

Verlanglijstje van ons dorpshoes
Omdat december toch de maand is van cadeautjes en verlanglijstjes wil het bestuur van 
dorpshoes Erve Boerrigter gebruik maken van de mogelijkheid en haar ‘verlanglijstje’ 
publiceren in ’t Luutke. Een kort lijstje waar eigenlijk maar een grote wens op staat: en-
thousiaste vrijwilligers (m/v) die het leuk vinden om het team van gastheren en –vrou-
wen te komen versterken dat een enorme bijdrage levert aan het draaiende houden van 
ons prachtige dorpshoes. 

Sinds ongeveer anderhalf jaar wordt Erve Boerrigter nu beheerd door een groep gast-
heren en –vrouwen. Vrijwilligers die overdag als aanspreekpunt fungeren voor de vele 
bezoekers en gebruikers van het dorpshoes. Waar de een elke week een dagdeel te 
vinden is in de boerderij, doet een ander dat om de week. Alle opties zijn wat dat betreft 
mogelijk. Samen verrichten ze alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om Erve 
Boerrigter te maken tot wat het nu is: een laagdrempelige ontmoetingsplek voor dorps-
bewoners, bezoekers en toeristen. 

Aangezien ook onze gastheren/vrouwen wel eens verhinderd zijn (vanwege vakantie, 
ziekte of gewoon omdat ze een keertje niet kunnen) hebben we dringend behoefte aan 
een handjevol nieuwe vrijwilligers. Met de feestdagen (en bijkomende vrije dagen) voor 
de boeg willen we u onze wens in overweging geven. Denkt u in ons team te passen en 
lijkt het u een uitdaging om een steentje bij te kunnen dragen aan de instandhouding 
van Erve Boerrigter? Laat dan onze wens voor het nieuwe jaar in vervulling gaan en 
neem contact op Stephan Scheper (tel. 06-20018944 of famscheper@gmail.com). Hij 
is áltijd, zelfs tijdens de kerstdagen of met oud en nieuw, bereid u meer informatie te 
geven. En zeg nou zelf, gastheer of gastvrouw worden in Erve Boerrigter is toch een 
geweldig mooi voornemen voor het nieuwe jaar!
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Zondag	  4	  december:	  	  	  2e	  zondag	  van	  de	  Advent	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  	  

dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	   	   :	  Pastoor	  T.	  Munsterhuis	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  A.	  Scholte	  Lubberink	  
Misdienaars	   	   :	  Mirthe	  	  en	  Bart	  Rolink	  
Adventsaktie/Solidaridad:	  Bus	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Dinsdag	  6	  december	  	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  7	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zaterdag	  10	  december	  :	  19.30	  uur	  	  Kerstconcert	  	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
	  
Zondag	  	   	   :	  3e	  zondag	  van	  de	  Advent	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  themakoor	  
Voorgangers	   :	  	   :	  Mevr.	  I.	  Onland	  
Lectrice	   	   :	  Mevr.	  G.	  Maseland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Joyce	  Rolink	  en	  Eva	  Oude	  Egbrink	  	  
Adventsaktie/Solidaridad:	  Bus	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
	  
Woensdag	  14	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zaterdag	  17	  december:	  4e	  zondag	  van	  de	  Advent	  
18.00	  uur	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Adventstocht	  
	  
Zondag	  09.00	  uur	   :	  Eucharistie-‐	  en	  boeteviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	   	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  T.	  Hesselink	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  	  :	  Joep	  Volker	  en	  Twan	  Bekke	  
Adventsaktie/Solidaridad:	  Bus	  staat	  achter	  in	  de	  kerk	  
!5.30	  uur	   	   :	  Kerstconcert	  Sint	  Plechelmus	  Harmonie	  
	  
Woensdag	  21	  december	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Inintenties	  
Zondag	  4	  december:	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Hennie	  oude	  Egberink,	  Johan	  Grashof,	  
Henk	  van	  Leijenhorst,	  Bennie	  Bosch	  (Merelstraat),	  Gerhard	  grote	  Beverborg,	  Hennie	  
Schopman,	  Annie	  Maseland	  (Past.	  Geerdinkstraat),	  	  Annie	  Vlutters-‐Kamphuis,	  Jan	  
Schaepers,	  Marie	  Keizer-‐	  Pots,	  uit	  dankbaarheid	  t.g.v.	  60	  jarig	  huwelijk.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Kempers-‐hoge	  Bavel,	  Frans	  Brookhuis,	  Hendrik	  Reimer.	  

KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  
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Zondag	  11	  december:	  Jan	  Mensink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Ouders	  
Zwijnenberg-‐Nijhuis,	  Annie	  Niehof-‐Nolten,	  Gerhard	  grote	  Beverborg,	  Herman	  Koertshuis,	  
Jan	  Nijhuis	  (Beatrixstraat),	  	  Annie	  Vlutters-‐Kamphuis,	  	  Jan	  Schaepers,	  Marie	  Keizer-‐Pots,	  
Uit	  dankbaarheid.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Mensink-‐Harbert,	  Herman	  en	  Leny	  Nijhuis-‐Kleijhuis,	  	  
Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Finie	  Tijdhof-‐Tijhuis.	  
	  
Zondag	  18	  december:	  Hennie	  oude	  Egberink,	  Johan	  Grashof,	  Gerhard	  grote	  Beverborg,	  
Jan	  Schaepers,	  Marie	  Keizer-‐Pots.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Gerard	  Benneker	  Thijs	  en	  Thomas,	  
Bennie	  Pot,	  Jan	  Koekoek,	  ouders	  Mombarg-‐Wigger	  en	  Anne.	  
	  
Gedoopt:	  	   
Nouk	  Groothuis,	  dochter	  van	  Tom	  Groothuis	  en	  Henrieke	  Steinmeijer,	  Loabultweg	  4 
Veere	  Westerik,	  dochter	  van	  Maurits	  Westerik	  en	  Marloes	  Oude	  Nijeweme,	  Zwalustraat	   
Fleur	  Visschedijk,	  dochter	  van	  Mark	  Visschedijk	  en	  Ellen	  uit	  het	  Broek,	  Bentheimerstr.	  56 
Wij	  feliciteren	  de	  ouders	  met	  de	  doop	  van	  hun	  kind.	   
	  
Overleden:	  
Annie	  Vlutters,	  De	  Wijbergen	  4	  te	  Oldenzaal,	  op	  de	  leeftijd	  van	  75	  jaar.	  
Jan	  Schaeper,	  Ophuisweg	  3,	  op	  de	  leeftijd	  van	  61	  jaar.	  
Annie	  Keizer-‐Pots,	  Berghummerstraat	  15	  te	  Denekamp,	  op	  de	  leeftijd	  van	  86	  jaar.	  
	  
Pastorpraat:	  
Wandelen	  in	  het	  Licht*	  
Iedere	  keer	  als	  ik	  ’s	  ochtends	  vroeg	  op	  weg	  ga	  naar	  de	  vele	  plaatsen	  in	  de	  parochie	  
Lumen	  Christi,	  verwonder	  ik	  me	  over	  de	  schoonheid	  van	  het	  landschap	  waar	  ik	  doorheen	  
rijd.	  Het	  glooiende	  landschap,	  de	  onvermoede	  doorkijkjes	  op	  de	  landwegen,	  de	  
aangeharkte	  en	  keurig	  bijgehouden	  erven	  van	  boerderijen.	  Ieder	  jaargetijde	  weer	  een	  
ander	  beeld,	  met	  recht	  is	  dit	  een	  mooi	  stukje	  Nederland,	  dat	  me	  blij	  maakt	  hier	  te	  mogen	  
werken.	  Maar	  steeds	  later	  komt	  het	  licht	  over	  de	  velden	  op	  en	  daarmee	  weten	  we	  dat	  
we	  in	  de	  donkerste	  tijd	  van	  het	  jaar	  beland	  zijn.	  De	  advent	  is	  begonnen.	  Een	  tijd	  van	  
wachten.	  Wachten	  kan	  vervelend	  en	  frustrerend	  worden.	  Het	  duister	  kan	  ons	  bedrukken	  
en	  ongeduldig	  maken.	  Liever	  hebben	  we	  het	  lichter	  in	  ons	  leven	  en	  om	  ons	  heen.	  Ons	  
bestaan	  is	  immers	  vaak	  kwetsbaar	  en	  gebroken,	  en	  juist	  in	  die	  perioden	  zijn	  we	  al	  blij	  als	  
we	  het	  in	  het	  dagelijks	  leven	  een	  beetje	  redden	  met	  onszelf	  en	  met	  elkaar.	  In	  deze	  
roerige	  tijden	  stellen	  we	  ons	  de	  vraag:	  wat	  hebben	  we	  nog	  te	  verwachten?	  Zal	  het	  
anders	  gaan	  worden?	  Hoe	  gaat	  de	  toekomst	  er	  uit	  zien?	  	  
Dat	  zijn	  ook	  de	  vragen	  die	  de	  tijd	  van	  de	  Advent	  ons	  ingeeft.	  De	  antwoorden	  liggen	  in	  de	  
toekomst	  verborgen.	  De	  advent	  is	  een	  tijd	  van	  verwachten,	  van	  hoop,	  van	  niet	  bang	  in	  
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een	  hoekje	  kruipen.	  Terwijl	  we	  wachten	  mogen	  we	  ons	  hoofd	  opheffen,	  erop	  uit	  trekken	  
of	  juist	  stilstaan	  bij	  elkaar.	  Wij	  zien	  uit,	  naar	  het	  Licht	  dat	  door	  mag	  breken	  in	  ons	  leven	  
en	  in	  onze	  maatschappij,	  naar	  de	  geboorte	  van	  een	  kind.	  Want,	  zo	  zegt	  Hannah	  Arendt	  
een	  Duitse	  filosofe	  uit	  de	  vorige	  eeuw,	  met	  elk	  nieuw	  kind	  begint	  de	  mensheid	  opnieuw.	  
De	  eerste	  zondag	  van	  de	  Advent	  is	  de	  profeet	  Jesaja	  aan	  het	  woord;	  “Zij	  zullen	  hun	  
zwaarden	  omsmeden	  tot	  ploegen	  en	  hun	  speren	  tot	  snoeimessen.	  Niemand	  zal	  nog	  het	  
zwaard	  trekken	  tegen	  een	  ander	  volk,	  geen	  mens	  zal	  nog	  leren	  oorlog	  voeren.	  
Nakomelingen	  van	  Jakob,	  kom	  mee,	  laten	  wij	  wandelen	  in	  het	  licht	  van	  de	  Heer	  “(Jesaja	  
2;4).	  Moge	  de	  Advent	  voor	  ons	  een	  tijd	  zijn	  waarin	  we	  opengaan	  voor	  wat	  komt:	  de	  
komst	  van	  het	  kind	  dat	  ons	  bevrijden	  zal.	  	  
*	  Op	  26	  november	  bieden	  de	  Jezuïeten	  weer	  hun	  digitale	  meditatie	  aan	  waarin	  iedere	  
dag	  in	  de	  advent	  stil	  wordt	  gestaan	  bij	  gebeden,	  bezinnende	  teksten	  van	  de	  kerkvaders	  
en	  anderen	  onder	  de	  titel	  “Wandelen	  in	  het	  Licht.”	  Voor	  meer	  informatie;	  
www.jezuïeten.org	  
	  
Adventstocht	  De	  Lutte:	  17	  december	  vanaf	  18.00	  uur.	  “Op	  weg	  naar	  Kerstmis”.	  
Wegens	  groot	  succes	  van	  vorig	  jaar	  hebben	  we	  dit	  jaar	  weer	  de	  adventstocht	  
georganiseerd.	  In	  het	  kader	  van	  de	  kerk	  treedt	  naar	  buiten,	  wordt	  er	  een	  korte	  
wandeling	  van	  ongeveer	  30	  min	  gehouden.	  Jullie	  kunnen	  meelopen	  in	  groepen	  van	  max.	  
20	  personen.	  Op	  zaterdag	  17	  december	  kan	  er	  tussen	  18.00	  en	  18.30	  uur	  worden	  gestart	  	  
met	  een	  Adventstocht	  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”	  ,	  dit	  jaar	  o.a.	  van	  de	  
toneelvereniging	  ’Ons	  genoegen’,	  zullen	  ook	  ezel	  en	  schapen	  aanwezig	  zijn.	  Leden	  van	  
het	  dames	  en	  herenkoor,	  themakoor	  en	  Koor	  van	  de	  Boerderij	  brengen	  passende	  liedjes	  
ten	  gehore.	  Ook	  zal	  er	  de	  nodige	  zorg	  besteed	  worden	  aan	  het	  natuurgetrouw	  
uitbeelden	  van	  de	  locaties.	  Het	  is	  dus	  geen	  levende	  kerststal	  op	  zich,	  maar	  een	  “reis”	  
naar	  	  het	  kerstverhaal.	  Na	  de	  wandeling	  worden	  jullie	  in	  de	  kerk	  onthaald	  met	  mooie	  
muziek	  gespeeld	  door	  het	  jeugdorkest	  van	  de	  Sint	  Plechelmus	  Harmonie	  en	  is	  er	  voor	  
iedereen	  warme	  chocolademelk.	  Voor	  iedereen	  die	  op	  een	  gepaste	  wijze	  samen	  op	  weg	  
willen	  gaan	  naar	  Kerst	  2016	  geldt:	  Van	  harte	  welkom.	  	  
Het	  meedoen	  is	  gratis	  maar	  een	  gepaste	  bijdrage	  in	  de	  onkosten	  wordt	  zeer	  op	  prijs	  
gesteld.	  
In	  principe	  gaat	  de	  Adventstocht	  altijd	  door,	  mocht	  het	  niet	  zo	  zijn	  dan	  zal	  het	  vermeldt	  
worden	  op	  de	  websites	  van	  Lumen	  Christi,	  delutte.com	  en	  de	  Plechelmusharmonie.nl	  
	  
Kerstconcert	  m.m.v.	  Hooge	  Noodt	  en	  Dames	  en	  Herenkoor	  De	  Lutte	  
Op	  zaterdag	  10	  december	  organiseren	  het	  popkoor	  Hooge	  Noodt	  en	  het	  dames	  en	  
herenkoor	  St.	  Plechelmus	  de	  Lutte	  gezamenlijk	  een	  kerstconcert	  in	  de	  Plechelmuskerk	  
van	  de	  Lutte.	  Hooge	  Noodt	  bestaat	  uit	  zo’n	  25	  enthousiaste	  leden	  in	  de	  leeftijd	  30+,	  die	  
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afkomstig	  zijn	  uit	  Overdinkel,	  Losser	  en	  directe	  omgeving.	  Ze	  beschikken	  over	  een	  
gevarieerd	  repertoire;	  dit	  bestaat	  o.a.	  uit	  Engelse	  en	  Nederlandse	  popsongs	  –veelal	  
ballads-‐	  ,	  en	  delen	  uit	  musicals.	  Een	  jaarlijks	  hoogtepunt	  is	  het	  eigen	  kerstconcert	  in	  de	  
kapel	  van	  zorggroep	  St.	  Maarten.	  Het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  bestaat	  inmiddels	  al	  vele	  
jaren.	  Het	  koor	  zingt	  o.a.	  Latijnse	  missen	  tijdens	  feestdagen,	  verder	  verzorgt	  het	  koor	  
elke	  zondagmorgen	  de	  hoogmis.	  Tijdens	  de	  avondwake	  ’s	  en	  uitvaarten	  	  zingt	  het	  koor	  
op	  verzoek	  diverse	  liederen	  dat	  varieert	  van	  “Ave	  Maria”	  tot	  “Mag	  ik	  bij	  jou”	  van	  Claudia	  
de	  Breij.	  Ook	  voor	  De	  KBO	  en	  de	  Zonnebloem	  verzorgt	  het	  koor	  diverse	  uitvoeringen.	  	  
Dat	  kwaliteit	  hoog	  in	  het	  vaandel	  staat	  bij	  beide	  koren	  blijkt	  wel	  uit	  het	  gevarieerde	  en	  
sfeervolle	  programma	  dat	  Hooge	  Noodt	  en	  het	  dames	  en	  herenkoor	  ten	  gehore	  zal	  
brengen	  komend	  kerstconcert	  op	  zaterdag	  10	  december	  a.s.	  Ook	  treden	  er	  solisten	  uit	  
eigen	  gelederen	  voor	  het	  voetlicht.	  De	  koren	  worden	  aan	  de	  piano	  begeleid	  door	  Quinte	  
Breukers;	  de	  muzikale	  leiding	  is	  in	  handen	  van	  dirigent	  Raymond	  Breukers.	  Het	  concert	  
op	  10	  december	  begint	  om	  19.30	  uur;	  kerk	  open	  vanaf	  19.00	  uur.	  De	  toegang	  is	  gratis.	  	  
	  
Icoonwijding	  op	  18	  december	  
De	  afgelopen	  periode	  hebben	  een	  14-‐tal	  cursisten	  onder	  deskundige	  leiding	  van	  Jos	  
Bentert	  hun	  icoon	  geschilderd	  in	  Erve	  Boerrigter	  in	  de	  Lutte.	  Deze	  iconen	  worden	  zondag	  
18	  december	  aan	  het	  eind	  van	  de	  Eucharistieviering	  van	  9.00	  uur	  gewijd	  door	  Pastor	  
Henk	  Jacobs.	  Tevens	  worden	  er	  enkele	  iconen	  geëxposeerd	  in	  de	  kerk.	  Na	  de	  viering	  kan	  
men	  de	  iconen	  bekijken	  en	  is	  er	  gelegenheid	  om	  met	  de	  icoonschilders	  een	  praatje	  te	  
maken.	  Tevens	  staat	  er	  koffie	  klaar	  in	  het	  parochiecentrum.	  
	  
Adventsactie	  voortaan	  drie	  jaar!	  	   	  
Wat	  denkt	  u,	  bij	  steeds	  allerlei	  acties,	  collectes,	  sponsorlopen	  e.d.	  voor	  goede	  doelen?	  	  
Telkens	  zijn	  er	  weer	  nieuwe	  initiatieven	  en	  doelen	  waarvoor	  ons	  geld	  gevraagd	  wordt.	  
Soms	  heb	  je	  er	  amper	  zicht	  op,	  waar	  de	  opbrengst	  eigenlijk	  aan	  besteed	  wordt.	  	  
Dat	  was	  reden	  voor	  de	  Adventsactie	  vanuit	  onze	  Bisdommen	  om	  de	  parochie	  te	  vragen	  
om	  zich	  voortaan	  drie	  jaar	  lang	  aan	  een	  bepaald	  project	  te	  verbinden.	  Dan	  krijg	  je	  
mogelijk	  wat	  meer	  beeld	  en	  binding	  met	  zo’n	  project.In	  ons	  Diaconaal	  Beraad	  is	  hierbij	  	  
gekozen	  voor	  steun	  tijdens	  de	  komende	  Advent	  aan	  een	  organisatie	  in	  Rwanda	  die	  in	  de	  
hoofstad	  Kigali	  opvang	  biedt	  aan	  straatkinderen.	  Het	  echtpaar	  dat	  daarmee	  23	  jaar	  
geleden	  begon	  (en	  is	  vermoord	  in	  de	  genocide)	  is	  inmiddels	  voorgedragen	  voor	  een	  
zaligverklaring.	  Dat	  paar	  zette	  zich	  ook	  in	  voor	  verzoening	  tussen	  de	  verschillende	  
bevolkingsgroepen.	  	  
Dit	  project	  richt	  zich	  op	  de	  opvang,	  kleding,	  medische	  zorg	  en	  scholing	  van	  ongeveer	  
3000	  straatkinderen.	  Daarbij	  wordt	  er	  naar	  toegewerkt	  dat	  het	  kind	  weer	  terug	  keert	  in	  
het	  oorspronkelijk	  gezin	  of	  anders	  in	  een	  pleeggezin	  komt.	  Het	  gezin	  wordt	  vervolgens	  
door	  de	  organisatie	  (cecydar)	  begeleid.	  De	  organisatie	  verwacht	  dat	  er	  in	  de	  periode	  
2016	  –	  2018	  ongeveer	  220	  kinderen	  weer	  thuis	  zullen	  wonen	  en	  dat	  er	  330	  kinderen	  
worden	  opgevangen	  in	  haar	  centrum.	  Voor	  dit	  jaar	  wil	  de	  Adventsactie	  €	  70.000	  
bijdragen.	  	  
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Al	  onze	  aandacht	  dit	  jaar	  naar	  noden	  dichtbij	  en	  veraf,	  vanwege	  het	  Heilig	  Jaar	  van	  de	  
Barmhartigheid,	  heeft	  in	  onze	  parochie	  de	  vraag	  opgeroepen	  naar	  een	  vervolg	  daarop?!	  
We	  menen	  dat	  steun	  aan	  deze	  Adventsactie	  volop	  past	  in	  de	  oproep	  van	  Jezus	  om	  
ondermeer	  “	  de	  hongerigen	  te	  voeden	  en	  naakten	  te	  kleden”.	  Maar	  ook	  dat	  het	  
straatkind	  van	  nu	  in	  Kigali,	  dat	  leeft	  in	  de	  probleemwijken	  met	  haar	  geweld,	  misbruik	  en	  
diefstal,	  niet	  uitgroeit	  tot	  degene	  waarvoor	  Jezus’	  oproep	  geldt	  dat	  we	  ook	  “gevangen	  te	  
bezoeken	  hebben”.	  	  
Attentie:	  Het	  bijgevoegde	  zakje	  kunt	  u	  inleveren	  in	  de	  bus	  achter	  in	  de	  kerk.	   	  
	   	   	   namens	  Diaconaal	  Beraad	  Pastor	  Leo	  Ros	  /	  Ria	  Vloothuis	  	  
	  
Dankwoord	  Pastoor	  Munsterhuis	  
Beste	  mensen,	  Graag	  wil	  ik	  iedereen	  nogmaals	  van	  harte	  bedanken,	  die	  op	  wat	  voor	  
manier	  dan	  ook	  heeft	  bijgedragen,	  dat	  23	  oktober	  ,	  de	  dag	  dat	  ik	  mijn	  25-‐jarig	  
priesterjubileum	  mocht	  vieren,	  onvergetelijk	  geworden	  is.	  Ook	  dank	  voor	  de	  vele	  
telefoontjes,	  e-‐mails,	  brieven,	  kaarten	  en	  attenties	  die	  ik	  mocht	  ontvangen.	  	  
Het	  heeft	  mij	  ontroerd;	  het	  heeft	  mij	  goed	  gedaan.	   	  

Pastoor	  Theo	  H.P.	  Munsterhuis	  
	  
Onze	  Vader	  krijgt	  nieuwe	  versie	  
Het	  zal	  even	  wennen	  want	  het	  Onze	  Vader	  krijgt	  een	  'update'.	  De	  nieuwe	  vertaling	  van	  
het	  gebed	  wordt	  27	  november,	  komende	  advent,	  ingevoerd	  in	  de	  Rooms-‐Katholieke	  Kerk	  
in	  het	  Nederlands	  taalgebied,	  zowel	  in	  Nederland	  als	  in	  België.	  Het	  Onze	  Vader	  is	  het	  
bekendste	  gebed	  uit	  de	  christelijke	  traditie.	  De	  Hollandse	  en	  de	  Belgische	  woordkeuze	  
liep	  uiteen,	  zodat	  er	  twee	  katholieke,	  Nederlandstalige	  versies	  waren.	  Over	  de	  juiste	  
versie	  van	  het	  gebed	  is	  decennialang	  door	  kerkgeleerden	  gediscussieerd.	  Een	  speciale	  
commissie	  heeft	  nu	  van	  de	  beste	  vertalingen	  uit	  de	  Vlaamse	  en	  de	  Nederlandse	  versie	  
één	  gebed	  gemaakt.	  Zowel	  de	  Nederlandse	  en	  Belgische	  Bisschoppenconferenties,	  als	  
ook	  de	  Romeinse	  Congregatie	  voor	  de	  Eredienst	  hebben	  hier	  hun	  goedkeuring	  
verleend.'De	  bisschoppen	  begrijpen	  dat	  het	  niet	  gemakkelijk	  is	  voor	  sommige	  gelovigen	  
van	  de	  oude	  vertrouwde	  versie	  van	  het	  Onze	  Vader	  over	  te	  gaan	  naar	  de	  nieuwe	  
vertaling.	  Het	  is	  mooi	  en	  verheugend	  dat	  Nederland	  en	  Vlaanderen	  nu	  dezelfde	  tekst	  van	  
het	  Onze	  Vader	  kunnen	  gaan	  bidden',	  aldus	  mgr.	  Liesen,	  de	  referent	  voor	  Liturgie	  
namens	  de	  Nederlandse	  Bisschoppenconferentie.	  De	  nieuwe	  versie	  luidt:	  
Onze	  Vader,	  die	  in	  de	  hemel	  zijt,	  uw	  naam	  worde	  geheiligd,	  uw	  rijk	  kome,	  
uw	  wil	  geschiede	  op	  aarde	  zoals	  in	  de	  hemel.	  Geef	  ons	  heden	  ons	  dagelijks	  brood	  en	  
vergeef	  ons	  onze	  schulden,	  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng 
ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. Amen  
Vanaf	  Christus	  Koning	  kunt	  u	  achter	  in	  onze	  kerken	  geplastificeerde	  gebedskaartjes	  
krijgen.	  De	  koren	  en	  allen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  voorbereiding	  van	  de	  liturgie	  hebben	  
materiaal	  toegezonden	  gekregen.	  	  

Informatie	  en	  telefoonnummers	  Locatie	  De	  Lutte:	  zie	  ’t	  Luutke	  16.	  
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