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

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

Prikpost SHO De Lutte 
Dorpshoes, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

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

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

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

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

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

Het volgende ’t Luutke, 4 loopt van 14 maart tot 3 april 2017 
kopij inleveren woensdag 8 maart voor 20.00 uur via e-mail.

 Februari
22 Seniorencarnaval De Tuffelkeerlkes
24 Schoolcarnaval De Vereeniging
25 Zotte zaterdag De Bosdûvelkes
27 Rosenmontag optocht
28 Slotbal De Bosdûvelkes

 Maart
 7 KBO Kaartmiddag
10 KBO Etentje in De Vereeniging
11 Feestmiddag gasten de Zonnebloem  8
11 Kinderkerk bijeenkomst
15 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
15 Dialectavond De Dree Marken 
18 Potgrondactie Plechelmus Harmonie
21 ZijActief: modeshow Denekamp

25 Opschoonactie SAMenSCHOON
26 Presentatieviering Eerste H. Communie
29 Vergadering Zonnebloem
31 Toneeluitvoering Ons Genoegen 

 April
 1 Kledingactie mensen in nood
 1 Toneeluitvoering Ons Genoegen
 2 Toneeluitvoering Ons Genoegen
 4 ZijActief: Paasstukje maken
 8 Palmpasenviering gasten Zonnebloem
 9 Palmpasenoptocht
11 ZijActief: huidtherapeut Jenigue
17 Poas Bloas Festival 
11 Palmpasenvuur en lampionoptocht
19 Wooncoach aanwezig in dorpshoes

JAARKALENDER 2017
Het vervelende c.q. het mooie van 
Sinterklaas is, dat niet alle wensen volledig 
uitkomen. In ons geval (zijnde het bestuur 
van dorpshoes Erve Boerrigter)  vonden we 
het eind vorig jaar toch wel erg spijtig dat 
onze wens voor Sinterklaas (een stevige 
uitbreiding van ons team van gastheren- en 
vrouwen) slechts een enthousiaste reactie 
opleverde. Het spreekt voor zich dat we 
heel erg blij zijn met deze aanmelding. 
Binnenkort gaat deze nieuwe vrijwilligster 
dan ook van start. 

Maar in alle eerlijkheid moeten we beken-
nen dat we stiekem toch op meer respons 
hadden gehoopt. Vooral ook omdat we die 
extra handen bitter hard nodig hebben. 
Vandaar dus deze herhaalde oproep. Lijkt 
het u leuk om zo nu en dan (een ochtend 
of een middag, elke week of om de week, 
alles kan) mee te helpen, schroom dan niet 

om u aan te melden of eens te informeren. 
Onze gastheren en –vrouwen verrichten alle 
voorkomende werkzaamheden die nodig 
zijn om Erve Boerrigter te maken tot wat het 
is: een prachtige, gezellige en laagdrempe-
lige ontmoetingsplek voor dorpsbewoners, 
bezoekers en toeristen. 

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 
alsnog in vervulling gaan en neem contact 
op Stephan Scheper (tel. 06-20018944 of 
famscheper@gmail.com). Hij is áltijd, zelfs 
tijdens de komende carnavalsdagen, bereid 
u meer informatie te geven. Ook als dat 
betekent dat-ie de polonaise een keer moet 
overslaan.

-Bestuur Erve Boerrigter-

BLIJVEN ZOEKEN NAAR GASTHEREN/VROUWEN

Vrijdag 3 maart
19:00 DS 4 - Harambee DS 4
21:00 DS 2 - Holyoke DS 1

Zaterdag 4 maart
 9:00 N5 1  - Rosstars N5 1
 9:00 N3 1  - Rosstars N3 1
 9:30 N3 1  - Pollux N3 1
 9:30 N2 2  - DeVoKo N2 4
10:00 N2 1  - Pollux N2 2

10:00 N5 1  - Pollux N5 1
12:00 MC 2  - HVC MC 2
14:00 MC 1 - HVC MC 1
14:00 MA 1  - Tornado Geesteren MA 1
16:00 MA 2  - Tornado Geesteren MA 2
16:00 MB 2  - Webton Hengelo MB 2
18:00 DS 1  - Rosstars DS 1
Zie voor actuele informatie de website: 
www.lutheria.nl of de Facebookpagina: 
www.facebook.com/volleybalvereniging.lutheria

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

THUISWEDSTRIJDEN HANDBAL SV DE LUTTE

Dinsdag 28 februari
20:00 DMW1 - WHC DMW1

Zaterdag 4 maart
15:45 F1 - Combinatie ‘64 F4
16:35 E1 - Avanti Wilskracht E2

17:30 C1 - Borhave C1
18:30 B1 - Avanti Wilskracht B1
19:45 DS1 - DSVD DS3
 
Dinsdag 14 maart
20:00 DMW2 - Cabezota DMW1
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In onze kerk hangen diverse vaandels 
van verenigingen en standsorganisaties 
die destijds werden meegedragen bij de 
processies door het kerkenbos. Dat is nu 
verleden tijd, maar de diverse vaandels  zijn 
er nog en ook die van de ABTB met daarop 
de beeltenis van St. Isidorus de patroon-
heilige van de agrariërs. Nu bestaat ook 
deze ABTB-afdeling De Lutte niet meer en 
daarom dit keer eens een korte terugblik op 
de geschiedenis van deze “oude” vereniging 
van agrariërs in en  rond ons dorp.

De afkorting ABTB staat voor 
“Aartsdiocesane rooms-katholieke  Boeren 
en Tuindersbond” en is ontstaan toen het 
aartsbisdom Utrecht in 1917 een oproep 
deed aan alle katholieke boeren en tuinders 
om zich te organiseren. Men vond dat er 
een katholieke standsorganisatie moest 
komen die kon opkomen voor de belangen 
van de agrarische bevolking.
In Twente was in 1871 al opgericht de 
Twentsche Landbouw Maatschappij (TLM) 
die zich de bevordering van de landbouw, 
veeteelt, landontginningen en landbouw-
huishoudelijke nijverheid ten doel had 
gesteld en toen zich hierbij ook bedrijven 
uit Salland aansloten werd in 1897 de naam 
veranderd in Overijsselsche Landbouw 
Maatschappij (OLM). Ook was in die jaren al 
een POB op algemeen christelijke grond-
slag ontstaan, maar alle bisschoppen in 
Nederland vonden dat ook de katholieke 
boeren zich moesten organiseren. De zgn. 
“verzuiling” was volop aan de gang. 

Omdat ook de geestelijkheid in onze pa-
rochie De Lutte pleitte voor de oprichting 
van zo’n RK  Boerenbond werd op 9 februari 
1919 de ABTB afd. De Lutte opgericht en 
meteen werd al 90% van de agrarische be-
volking lid.  Ook in de omringende plaatsen 
kwamen ABTB-afdelingen tot stand, die 
allen zelfstandige afdelingen werden met 
een eigen bestuur, maar wel voor bepaalde 
zaken samenwerking zochten.
Voor de inkoop/bestelling van zaaigoed, 
Thomasslakkenmeel, kalizout, e.d. kon men 
via een gezamenlijke bestelvereniging 
terecht bij het station in Oldenzaal en vanaf 
1921 liepen deze bestellingen via het dis-
trictspakhuis in deze stad.

In 1937 werd in De Lutte besloten om een 
eigen pakhuis met maalderij te bouwen 
op de hoek Bentheimerstraat – Dorpstraat 
en G.L. Oosterbroek werd hier de eer-
ste zaakvoerder en in 1959 werd dat Jan 
Pikkemaat.  Bij deze CAVV (Coöperatieve 
Aan- en Verkoopvereniging) kon ook b.v. de 
graanoogst worden gebracht. Zie foto uit 
1958.

KRONIEK  DE LUTTE

ABTB – HISTORIE

In de oorlogsjaren werd de ABTB als 
standsorganisatie door de Duitse bezetters 
verboden en ging de CAVV als een zelfstan-
dige organisatie verder en dat bleef het ook 
zó na de oorlog.
In de loop der jaren hebben de ABTB-
afdelingen veel betekend voor de bevor-
dering van de veeteelt en de landbouw, 
het adequaat gebruiken van kunstmest, 
veevoer, machines, enz.  maar ook op het 
gebied van scholing en de belangenbe-
hartiging van de leden zoals bij de samen-
stelling van de kandidatenlijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

In 1994 werd nog het 75-jarig bestaan met 
o.a. de huldiging van de oudste leden J. 
Rolink (102 jaar) en G. Zanderink (99 jaar) 
maar het toen zittende bestuur onder 
leiding van Henk Meijer (zie foto) zou daarna 
niet lang meer functioneren. Door de  
Nederlandse en Europese landbouwwetge-
ving met begrippen als mestboekhouding, 
melkquota, milieuregels, ammoniakuitstoot, 
superheffing, enz. viel er na verloop van tijd 
niet te ontkomen aan samenwerking en 
schaalvergroting en na veel overleg werd in 
1995 besloten de ABTB, de OLM en andere 
vergelijkbare organisaties te (re)organiseren 
en sinds 1995 opereren ze als de Federatie 

van Land- en Tuinbouworganisaties: de LTO  
De plaatselijke ABTB afdeling werd dan ook 
op 29 juni 1995 opgeheven en het vaandel 
behoefde niet meer te worden gebruikt.

Ook bij de CAVV was in de loop der tijd 
schaalvergroting noodzakelijk en rond 
1990  ging “onze” CAVV op in de Coöperatie 
Twente gevestigd in Delden en nu is het 
“For Farmers” gevestigd in Lochem die dit 
marktsegment beheert. Zó verandert de sa-
menleving continu: niet alleen in de wereld 
maar ook binnen onze dorpsgemeenschap 
maar af en toe even terugkijken mag ook!

-Tonnie Bekke-

HALLO ZONNEBLOEMGASTEN
Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse feest-
middag op zaterdag 11 maart.

Deze middag begint om 14.30 uur en 
eindigt om ongeveer 17.30 uur, de kosten 
voor deze middag zijn € 5,00.

U mag voor de gezelligheid wel iemand 
meenemen.
U kunt zich aanmelden bij uw gastvrouw 
of via tel.nr. 0541-551662. 

Met vriendelijke groeten,
de feestcommissie.

UITNODIGING
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Op dinsdag 28 februari en woensdag 8 
maart a.s. worden er 2 Reanimatie-AED 
cursussen in het dorpshoes in De Lutte 
gegeven. MELD JE AAN via de website 
www.ehbodelutte.nl of kijk op de facebook-
pagina van EHBO De Lutte:  
www.facebook.com/ehbodelutte/
Tijdens de drukbezochte jaarvergadering 
van de EHBO vereniging maandag 13 
februari  jl. zijn er een groot aantal leden (zie 
foto) gehuldigd voor hun 10-15-20-25-30-40 
en zelfs 45 jarig lidmaatschap en inzet bij de 
vereniging.

Na acht jaar voorzitterschap heeft Gerard 
Ketelaar besloten om af te treden als voor-
zitter van de vereniging, Marcel Spitshuis is 
met instemming van de vergadering geko-
zen tot de nieuwe voorzitter. (zie foto).

In de meivakantie komt de EHBO vereniging  
weer bij U aan de deur voor de 2 jaarlijkse 
donateursactie. Het geld dat hiermee wordt 
ingezameld wordt  onder andere gebruikt 
voor het opleiden van mensen als EHBO-er 
en AED bediende, onderhoud van AED ’s en 
verbandposten in De Lutte.

E.H.B.O.  / A.E.D. DE LUTTE

OPSCHOONACTIE SAMENSCHOON
Op zaterdag 25 maart vindt de landelijke 
opschoondag plaats. Ook in De Lutte gaan 
we op die dag de handen uit de mouwen 
steken! De actie SAMenSCHOON gaat za-
terdagmiddag 25 maart om 14:00 uur van 
start en rond 17:00 uur wordt de middag 
weer afgesloten.

Om de opschoondag een succes te laten 
worden, zijn er helpende handjes nodig. 
Al verschillende kinderen en volwassenen 
uit ons dorp (maar ook uit Losser) hebben 
zich aangemeld om te komen helpen. Ook 
Stichting Dorpsbelangen heeft laten we-
ten dat we op hun hulp kunnen rekenen. 
Fantastisch, maar nog lang niet genoeg 
om het hele dorp weer vrij te krijgen van 
zwerfafval. Bij deze roepen we dan ook 
alle dorpsgenoten op om in beweging te 
komen.

De opschoonactie SAMenSCHOON is een 

initiatief van de acht-jarige Sam Mollink. 
Hij zorgt er samen met zijn broertje, opa 
en vriendjes voor dat de bermen van de 
Zandhuizerweg netjes blijven. Het liefst 
zou hij het hele dorp opschonen, maar De 
Lutte is te groot voor hem alleen. Kortom, 
Sam rekent op u! Meer informatie over de 
actie SAMenSCHOON kunt u vinden op de 
website www.sam-en-schoon.nl. 

Ook vindt u hier een invulformulier waar-
mee u Sam kunt laten weten dat u erbij 
bent.
Op dit moment is Sam nog in gesprek met 
de gemeente Losser om te kijken wat de 
gemeente tijdens de opschoondag voor 
ons dorp kan betekenen. In de volgende 
editie van ’t Luutke verwacht hij hierover 
meer informatie te kunnen geven.

Heel graag tot 25 maart! En de groeten 
van Sam

POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE

Op zaterdag 18 maart wordt de jaarlijk-
se potgrondactie gehouden van de Sint 
Plechelmus Harmonie in de dorpskern, 
het buitengebied van De Lutte en de 
Luttermolen. Op deze dag leveren de leden 
van de harmonie uw potgrondbestelling 
vanaf 10:00 uur persoonlijk bij u thuis af. 
U kunt uw bestelling doorgeven via de 
website, www.plechelmusharmonie.nl. 
Mocht u niet over internet beschikken dan 
kunt u de bestelling doorgeven middels het 
bestelformulier dat in de dorpskern en de 
Luttermolen wordt bezorgd. Mocht u ver-
geten zijn om uw bestelling vooraf door te 
geven dan bestaat er op 18 maart altijd nog 
de mogelijkheid om potgrond te kopen. Op 
deze dag wordt ook huis aan huis verkocht 

door de leden van de harmonie. De kwalita-
tief goede potgrond wordt bij u afgeleverd 
in zakken van 45 liter, voor de prijs van 
€ 3,50 per zak. Voor drie zakken betaalt u 
€ 10,-. De betaling van de potgrond wordt 
contant voldaan bij aflevering. Wij hopen als 
leden van de harmonie in ieder geval op uw 
steun en een vruchtbare actie.

Voor liefhebbers van kaarten is er op dins-
dag 7 maart onze kaartmiddag samen met 
Beuningen in De Vereeniging. 
Het begint om 14.00 uur en de eigen bij-
drage is €3,00. Vrijdag 10 maart kunt u weer 
deelnemen aan ons etentje met gezellige 
achtergrondmuziek in De Vereeniging; de 
zaal is open om 16.00 uur en om ongeveer 
17.00 uur wordt het eten opgediend. Uw 
eigen bijdrage hiervoor is €15,00. 

Als u mee wilt doen, geeft u zich dan vóór 
2 maart op bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij 
Marian Voerman: tel. 551805.  
Wie ook dit jaar weer gebruik wil maken van 
onze HUBA, hulp bij uw belastingaangifte, 
vindt belangrijke informatie hierover in onze 
Nieuwsbrief die deze week is ingevouwen 
in de Nestor. 

Het bestuur ziet u graag terug. 

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

Financieel-Formulieren (FF) spreekuur. Dinsdag | 13:00 - 15:00 uur
Informatie folders verkrijgbaar in het dorpshoes. Er waren te weinig dorpsgenoten die van 
het spreekuur gebruik maakten. Heeft u toch nog vragen of hulp nodig dan kunt u een 
afspraak maken bij het FF spreekuur in Losser. 
Locatie: De Muchte, Vlasakker 2. Tel: 053-5369400

Wandelen met begeleiding ‘Kuierochtend’ Laatse woensdag v.d. mnd | 09:30 uur
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 om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen reke-
ning in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor de wandeling van ong. 
5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Ruggengymnastiek  Maandag | 18:00 - 19.00 uur en Vrijdag | 09:00 - 10:00 uur
Tijdstip: Maandagavond van 18.00 – 19.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur.
Kosten: € 85,00 voor 10 lessen (10 lessen en 2 inhaalmogelijkheden). Voor informatie en op-
gave kunt u mailen naar: petra.slickers@tonline.de of bel naar: mobielnummer 06-3821095.

Ashtanga-Yoga             Maandag | 19:00 - 20.30 uur en Woensdag | 08:45 - 09:45 uur 
Kosten: les van 1,5 uur €100,00  en les van 1 uur €85,00 voor 12 lessen. Locatie: dorpshoes. 
Docente: Petra Slickers is in het bezit van afgeronde Yoga opleiding. Voor opgave en infor-
matie kunt u contact opnemen met bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.   

Wist u dat:
- Je voor elke activiteit kunt aanmelden via mieke@dorpshoes.nl of 0541-552009.
- 

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 (alleen 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:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

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 allerlei soorten stenen met de afdruk 
van fossielen. Voor het vinden en zoeken naar deze bijzondere stenen gaat Jens samen 
met zijn opa naar Velpe of Ibbenburen in Duitsland. Zijn mooie verzameling met uitleg is 
te bewonderen in de vitrine bij Erve Boerrigter. Kom langs en neem een kijkje.
Wil jij ook je verzameling laten zien, laat het mij dan weten via mieke@dorpshoes.nl.

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op met info@muziekschooldesleutel.nl

Kinderyoga  Dinsdag | 16:00 uur
De kosten bedragen €40,- 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. op de woensdagmiddag o.a. kidsswing en street- 
dance. Er zijn spiegels aanwezig 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

KINDERACTIVITEITEN IN HET DORPSHOES

- Op zondag 16 juli (HHD) weer een kunstmarkt georganiseerd wordt in en rondom Erve   
   Boerrigter. Interesse voor deelname? Neem contact op met mieke@dorpshoes.nl
- U ruimten kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
- Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes. 
- Elke maandagochtend om 8.45 uur een bootcamp start vanaf het dorpshoes olv Gijs           
  Koppe.
- Op iedere 3de woensdag van de maand een wooncoach spreekuur heeft in de boerderij. 
  (eerstvolgende 15 febr.)

Sociaal Team De Lutte/Beuningen  Woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Nieuwe folders verkrijgbaar bij Erve Boerrigter.
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden die gericht 
alle voorkomende vragen van de inwoners uit De Lutte en Beuningen kunnen beant-
woorden. U kunt bij het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & 
woonomgeving, mantelzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & 
financiën, gezondheid & bewegen en tot slot over werk & scholing. 
Meer informatie kunt u vinden op www.sociaalteamslosser.nl
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KIEK ES

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Hè hè, het dooit weer. Eerlijk gezegd was 
ik begin december al wel weer klaar met 
die kou, maar toen bleek de winter ineens 
nog te moeten beginnen! Ellende! Ik heb 
gewoon meer met mijn slippers dan met 
mijn winterjas. En ik ben blij dat samen met 
de dooi ook de rust is terug gekeerd in 
ons dorp. Want dat was wat hè, natuurijs! 
Fantastisch! Op Facebook zag ik overal foto’s 
van trotse ouders die voor de eerste keer 
met hun kroost op het ijs stonden. Wat een 
plezier!
Tot die ene zaterdagmiddag. Het ijs van 
de Krabbelvijver was stuk! Jammer. Heel 
jammer. Met een trieste foto van het kapot 
gemaakte ijs kwam er een einde aan de 
ijspret. Tegelijkertijd leek er ook een einde 
te komen aan ons fatsoen. Met open mond 
las ik de reacties onder de nieuwsberichten 
over onze Krabbelvijver. Veel teleurgestelde 
ouders en kinderen. Heel begrijpelijk en 
niks mis mee. Maar ik bedoel die andere 
berichten… Berichten die ik hier niet eens 
wil herhalen. De kinderen die op hun vrije 
zaterdagmiddag het ijs kapot hebben 
getrapt, hebben waarschijnlijk nooit de 
gevolgen overzien. En ze hebben zich zeker 
niet gerealiseerd dat het ook consequenties 
zou hebben voor morgen. En wij hakken 
hun kop er af! Lekker makkelijk vanachter 
ons beeldscherm. Ik moet er steeds aan 

denken dat die kinderen dit misschien zelf 
ook hebben gelezen. En hun ouders. Ik 
schaam me dood. Niet voor een paar kleine 
dorpsgenootjes die in hun kinderlijke en-
thousiasme ondoordachte dingen hebben 
gedaan. Maar voor volwassenen waarvan ik 
verwacht dat zij over sommige dingen wél 
nadenken.
In een mislukte poging tot nuance werd 
er door de media vervolgens liefkozend 
gesproken over dadertjes. Dadertjes! Schei 
toch uit! Het waren geen dadertjes. Het 
waren kinderen van een jaar of acht, voor 
wie deze fantastische rotwereld nog veel te 
groot is. Die nog aan het ontdekken zijn wat 
wel en niet kan. 
Die daarbij ook de randjes op zoeken. En die 
in deze vreselijke ingewikkelde zoektocht 
niet altijd de meest handige keuzes maken. 
Verkeerde keuzes, zoals jij en ik ze nu nog 
steeds maken! Maar over ónze fouten, daar 
hebben we het liever niet over. Maar waar 
Serious Request Tijn had, daar heeft De 
Lutte MARIJN. Marijn is ondanks zijn leeftijd 
wél groots genoeg om zijn fouten toe te 
geven en sorry te zeggen. Om in het open-
baar zijn excuses aan te bieden aan ons hele 
dorp. Marijn is mijn held. En wat mij betreft 
eentje waar wij met z’n allen nog heel veel 
van kunnen leren!
-Tessa-

MIJN HELD

KIES ES!

En toen sloegen opeens –in alle hevigheid- 
de twijfels toe bij onze fotografe. Had ze 
wel een plekje in De Lutte gefotografeerd 
dat nog binnen de dorpsgrenzen valt? Na 
een opmerking op onze Facebook-account 
dat de Google-camera’s deze locatie nog 
niet hadden ontdekt en verontrust door 
het lange uitblijven van het juiste antwoord 
ging Tessa hoogst persoonlijk op onderzoek 
uit. Een korte inspectie maakte duidelijk 
dat haar twijfels overbodig waren. Het was 
weliswaar op het randje. Maar de foto in 
het vorige Luutke is wel degelijk op Lutter 
grondgebied gemaakt. 

En het was Rene Mulder die toch nog 
de plek herkende. Het hek staat aan de 
Postweg, ter hoogte van de Koopsweg. 
Gefeliciteerd Rene, en veel plezier met de 
digitale wisselbeker.
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 plaat heeft 
gemaakt, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook.com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het 
betreffende bericht kunt u de locatie door-
geven. Veel succes.
De redactie

We willen langs deze weg iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meege-
leefd met ons tijdens zijn ziekte en ook na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa Ben uit het Broek. We denken dat alle lieve woorden en steunbetuigingen ons zullen 
helpen de kracht te vinden om dit grote verlies te accepteren en een plekje te geven.

Marga, Peggy en Jan, Harald en Tanja en de kleinkinderen. 

BEDANKT

Tekenles Er is een plekje vrij! Maandag | 15:00 uur
Sinds begin september is Moniek Arends gestart met tekenlessen voor kinderen in het 
dorpshoes. Rondom een thema worden de lessen uitgevoerd. Tevens worden verschil- 
lende technieken uitgediept. 

De lessen zijn 1 keer in de 14 dagen van september 2016 – Juli 2017. Op dit moment is er 
een plekje vrij. 

Heeft uw kind belangstelling dan kunt u contact opnemen met info@kindinmij.nl
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Voor veel blaasmuziekliefhebbers in 
Nederland en ver daarbuiten betekent 2e 
paasdag Poas Bloas Festival in De Lutte. 

Het was in het jaar 1985 dat op 2e paasdag 
de Sint Plechelmus Harmonie uit De Lutte 
voor de eerste keer een blaasmuziekfestival 
organiseerde onder de naam “Poas Bloas 
Festival”. Gezien de overvolle feesttent en 
het enthousiaste publiek was dit een schot 
in de roos, en gedurende een aantal de-
cennia heeft dit evenement jaarlijks plaats 
gevonden. 

Helaas, tijden veranderen, en door de 
afnemende belangstelling van het publiek 
heeft de SInt Plechelmus Harmonie in 2015 
besloten met het festival te stoppen. Een 
aantal leden van de harmonie hebben 
toen de Stichting Culturele Evenementen 
opgericht, en onder die vlag is in 2015 en 
2016 in de sporthal De Luttermolen het 
Poas Bloas Festival georganiseerd. Ondanks 
het feit dat dit muzikaal gezien zeker niet 
de slechtste jaren waren was het aantal be-
zoekers minder dan waarop men gehoopt 
had. De Stichting Culturele Evenementen 
heeft daarom besloten om in 2017 het 

evenement niet meer te organiseren. De 
Lutter Muzikanten zijn van mening dat je na 
ruim 30 jaar wel kunt spreken van een tradi-
tie, en dat goede tradities in ere gehouden 
moeten worden. Daarom is er besloten om 
het Poas Bloas Festival in een iets andere 
vorm en op een andere locatie, maar wel 
met blaasmuziek van de bovenste plank, 
voort te zetten.

Het programma voor het komende festival 
op maandag 17 april (2e paasdag) is als 
volgt:

13:00 uur - Spätschoppen met De Lutter 
Muzikanten 
15:30 uur - de Bonkenbargkapel 
18:00 uur - James Last Revival Orchestra 

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop 
voor € 15,00 via de ticketshop op de website 
van De Lutter Muzikanten, www.luttermu-
zikanten.nl en www.poasbloasfestival.nl of 
bij de VVV in De Lutte, Losser, Beuningen en 
Oldenzaal.

Dit alles zal plaatsvinden bij Café - 
Zalencentrum “De Vereeniging” - De Lutte

DE LUTTER MUZIKANTEN ZETTEN EEN TRADITIE VOORT CARNAVALSWEEKEND IN DE LUTTE

In de wetenschap dat het overgrote deel 
van onze dorpsinwoners GEEN carnaval 
viert maken de carnavalsverenigingen 
hun programma’s met veel enthousiasme 
wél bekend aan ALLE Luttenaren. Zonder 
onmiddellijk lid te worden van een car-
navalsvereniging kan er op verschillende 
plekken toch genoten worden van veel 
creativiteit, leuke optredens, mooie feest-
avonden, lange polonaises en natuurlijk de 
Rozenmontag optocht in De Lutte. 

Enkele honderden carnavallisten genieten 
alle enkele weken van het overbekende 
virus. Het zij bij de wagenbouw, optredens 
bij de gala, voorbereidingen op deelna-
me aan de diverse dorpsfeesten. Weet 
dat u altijd en overal welkom bent. De 
schooljeugd heeft afgelopen vrijdag, in de 
stromende regen, een fantastische aftrap 
gegeven met hun optocht. Enkele honder-
den, vooral opa’s en oma’s, genoten van al 
het creatieve.  

Afgelopen zaterdag begon het carnaval in 
ons dorp met een Woordviering in de kerk. 
Dit werd live via internet uitgezonden 
door RTV-Oost. Het echte carnavalsweek-
end begint in de feesttempel van Jossie 

met het ouderen carnaval op woensdag 
22 februari.  

Vrijdagavond is er voor de oudere jeugd 
het jongerenbal in De Vereeniging. 
Zaterdag 25 februari wordt, na de optocht 
in Losser, voor de tweede keer de Zotte 
Zoaterdag gehouden in De Vereeniging. 

Zondag vertrekken de praalwagens van 
De Lutte naar de grote Twentse carna-
valsoptocht en daarna is er een feest-
avond bij Jossie. Maandag 27 februari 
staat natuurlijk helemaal in het teken van 
de Lutter Rosenmontag.  Alle horeca, 
inclusief een grote tent op het kerkplein, 
hebben de deuren geopend, bieden 
muziek en accepteren elkaars munten. De 
Rosenmontag wordt traditioneel afgeslo-
ten bij feesttempel Jossie. 

Dinsdagsavonds houden de carnavalsver-
enigingen hun slotbal waarbij, tijdens het 
verbranden van de Dûvel en de Tuffelkorf, 
het doek zal zakken over carnaval 2017 in 
De Lutte. U kunt van al deze festiviteiten 
genieten en/of getuige zijn. Voor de exac-
te programmering en tijdstippen kijk in de 
respectievelijke carnavalsmagazines.  
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Zondag 26 februari:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 
     dames- en herenkoor  
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Volker 
Misdienaars  : Tess Kleissen en Eva Oude EEgbrink 
 
Woensdag 1 maart: Aswoensdag  
18.00 uur   : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mw. M. Brookhuis 
Collecte  : Eurocollecte voor eigen geloofsgemeenschap 
 
Zondag 5 maart:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het themakoor 
Voorganger  : pastor I. Schraven 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Mirthe en Joyce Rolink 
Vastenactie  : Bus staat achter in de kerk 
 
Dinsdag 7 maart  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 8 maart  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 11 maart :  
18.30 uur   : Kinderkerk met als thema Vastentijd 
 
Zondag 12 maart:   
09.00 uur       : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger       : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. G. Maseland 
Misdienaars      : Twan Bekke en Joep Volker 
Vastenactie  : Bus staat achter in de kerk 
Woensdag 15 maart : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Misintenties:   
Zondag 26 februari: ouders Nijhuis-Aveskamp Joke en Jos, Hennie oude 
Egberink, Gerhard grote Beverborg, Jan Schaepers, Jan Borchert, Johan olde 
Heuvel, Jozef van Langen van een vriend, Gerard Benneker Thijs en Thomas,  
Overl. familie Benneker en Zwijnenberg, Annie Heuvels-Meijerink, 
 Annie Benneker-Steghuis. 
 
 Jaargedachtenis: Antoon Seijger, Jan Nijkamp, Hennie Beernink 
(Nachtegaalstraat), Jan Zwijnenberg, Henk Bekkedam, Ine Olde Hendrikman-
Luyerink, Appie Koop, Uit dankbaarheid. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 5 maart : Truus Egberink-Grashof, Henk van Leijenhorst, Bennie Bosch 
(Merelstraat), Ouders Kristen-Beld, Herman Koertshuis, Johan olde Heuvel, 
Ouders ter Brake-grote Beverborg, Annie Heuvels-Meijerink,  
Annie Benneker-Steghuis 
 
Jaargedachtenis: Johan Olde Hanter, Tonny Greftenhuis (Dorpsstraat), Hennie 
Zwijnenberg, Harrie Bentert, Ouders Schopbarteld-Kosters. 
 
Zondag 12 maart: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Hendrik Jozef Grunder,  
Frans Jeunink (Hanhofweg), Hennie oude Egberink, Gerhard grote Beverborg,  
Jan Heijdens, Ouders Schiphorst-Grashof, Jan Schaepers, Jan Nijhuis 
(Beatrixstraat), Johan olde Heuvel (namens bewoners Elfterborg),  
Annie Heuvels-Meijerink.,Annie Benneker-Steghuis.  
 
Jaargedachtenis: Hubert Sweerts, Hennie Notkamp, Ouders Zanderink-Welhuis, 
Ouders Schrader-Bonnes, Hennie Vaneker, Ouders Nijhuis-Tijhuis, Robert Tijhuis, 
Siny Kempers-hoge Bavel, Truus Zanderink-Welhuis. 
 
Overleden: 
Johan olde Heuvel, Pastoor Geerdinkstraat 6-7. Op de leeftijd van 83 jaar. 
Annie Heuvels-Meijerink, Merelstraat 8. Op de leeftijd van 90 jaar. 
Annie Benneker-Steghuis, Monnikstraat 33.Oldenzaal . Op de leeftijd van 84 jaar. 
 
Pastorpraat  
De komende tijd staat in het teken van Carnaval op veel plekken in de wereld. 
Carnaval een feest dat al meer dan duizend jaar geleden werd gevierd. De 
katholieken uit Italië begonnen ermee, zo denkt men. Als u dit nummer van het 
.parochieblad in uw brievenbus ontvangt, zijn we nog maar een paar dagen van 
het grote Carnavalsfeest verwijderd. De prinsen zijn gekozen, de versieringen 
aangebracht en de programma’s liggen klaar. Carnaval, een tijd waarin de draak 
gestoken wordt met allerlei gebeurtenissen, op welk gebied dan ook. Het feest 
van gezelligheid en verbondenheid, waarin mensen samen op pad gaan en het 
leven van een andere kant bekijken. Het is mooi om te zien hoe creatief mensen 
daarin zijn en hoeveel plezier mensen kunnen hebben. Carnavalsvierders zijn 
mensen die blij en opgewekt door het leven gaan. Hoe anders ging dit in vroeger 
jaren. Carnaval heette toen nog Vastenavond, de avonden voor de vastentijd, 
dat begon op zondag en eindigde op dinsdagavond om elf minuten over elf. Het 
betekende dat men zich nog even te buiten mocht gaan alvorens men veertig 
dagen, dat is zeven weken (!), moest gaan vasten.  
De ouderen onder ons kunnen zich beslist nog wel een aantal gebruiken uit die 
tijd herinneren, zoals het vastentrommeltje en geen vlees mogen eten. Zo gaat 
dat nu niet meer, maar wel wordt de vastentijd steeds meer gezien als een tijd 
van inkeer, van bezinning, op wie je bent, waar je staat, om je van iets te 
onthouden of om het lot van de medemens te delen. Carnaval heeft dus ook een 
godsdienstige kant. Als voorbereiding op de vastentijd nog even de remmen los, 
plezier maken met elkaar, vrolijk en opgewekt zijn, gek doen en zo deze mooie 
kant van het leven ervaren. In de verschillende Carnavalsvieringen vragen we 
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Gods zegen over deze dolle dagen en hopen op fijne dagen met elkaar. Op 
Aswoensdag worden we uitgenodigd voor de viering, waarin we willen danken 
voor die mooie dagen en een askruisje mogen ontvangen om stil te staan bij die 
andere kant van het leven, de vergankelijkheid.   

Pastor Ingrid Schraven  
 
Kinderkerk De Lutte in het teken van de Vastentijd  
11 maart om 18.30 uur.  
Na de uitbundigheid van het carnaval volgt, volgens de katholieke traditie, de 
vastentijd.  Een tijd met een beetje minder aandacht voor jezelf en iets meer 
aandacht voor de ander. Op een speelse manier wordt bij dit thema in de 
Kinderkerk stilgestaan. De kinderen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, kunnen weer 
luisteren, kijken en meedoen aan in de Kinderkerk. Liedjes, verhalen, toneel en 
beelden vertellen over wat je kunt doen met de vastentijd.  
Na afloop is er ranja voor de kinderen. Wij hopen dat vele kinderen en hun 
ouders deze Kinderkerk met ons meebeleven.  
 
Actie kerkbalans 2016/2017  
Een welgemeend dankjewel aan U allen die meedoen om ons kerkgebouw in 
stand te houden. Binnen onze locatie St. Plechelmus de Lutte besteden wij in 
afwijking van andere locaties, eens per vijf jaar aandacht aan actie kerkbalans 
ook welk kerkbijdrage genoemd. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk onze 
doelstelling te realiseren: “Zo lang mogelijk zelfstandig blijven”. Deze doelstelling 
is tevens ingegeven uit respect voor onze voorouders die in het verleden veel 
hebben gedaan om onze geloofsgemeenschap op te bouwen. Helaas neemt nog 
niet iedere inwoner van De Lutte deel aan deze actie, daarom  willen wij via deze 
weg een beroep op U allen doen om onze doelstelling te ondersteunen. Ook al 
bent U niet kerkelijk maar wenst u onze gemeenschap wel een warm hart toe, 
dan is uw bijdrage van harte welkom. Door uw financiële ondersteuning kun U 
tevens uw betrokken-heid met onze kerk c.q. geloofsgemeenschap tot uiting 
brengen. Via deze weg willen wij U allen nogmaals hartelijk danken. Onze 
kerkbijdrage is het afgelopen jaar gelukkig weer gestegen. Laten we dit zo 
houden voor de toekomst, zodat de kerk altijd het middelpunt blijft van ons 
mooie dorp. Locatieraadvoorzitter  Maria Wolbert-Closa Rodrigo.  
 
Wist U …….dat 
Misschien staat u er niet altijd bij stil als u in de kerk zit? maar ook ons koper en-
zilverwerk wordt enkele keren per jaar gepoetst. Na een dergelijke poetsbeurt is 
het koper en zilverwerk dan ook weer blinkend schoon, je kunt je er dan in 
spiegelen, zo helder! Twee van deze poetsengelen nemen na bijna 25 jaar 
afscheid. Wij willen Ria Gieslink en Miny Koekoek dan ook hartelijk bedanken 
voor hun trouwe inzet! Zo blijkt maar weer: vele handen maken licht werk en 
samen zijn we de kerk!  Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert - Closa Rodrigo.  
 
Vastenactie  
Hoe breng je licht in de uitzichtloze sloppenwijken van San Salvador? Hoe 
doorbreek je de vicieuze cirkel van geweld en haat als er nauwelijks 

alternatieven zijn? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de landelijke 
Vastenactie Startdag , eind vorig jaar in Utrecht. Het thema van de campagne in 
2017 is ‘Eilanden van Hoop’. Vastenactie werkt samen met een aantal katholieke 
organisaties aan een project voor jongeren; het brengt hen op een andere 
manier met elkaar in contact en biedt een alternatief voor het bendeleven. Want 
velen van ons zullen heimelijk denken:  die jongeren hoeven toch niet perse deel 
uit gaan maken van die bendes in hun woonwijken!?  Het is vanuit ons land met 
al haar voorzieningen voor jongeren toch bijna ondenkbaar, dat je enige 
uitvlucht de wereld van de criminaliteit is!? Ik ga hierover graag met 
belangstellenden in gesprek; heb namelijk als hulpverlener met vergelijkbare 
jongeren gewerkt. (06 22689867) Aandacht voor deze groep aan de rand van de 
samenleving past in de oproep van Jezus, om “de gevangenen te bezoeken”. 
Want, in die lijn hebben we de opdracht om ook voor jongeren in San Salvador 
te voorkomen dat de gevangenis hun enig vooruitzicht wordt. We hopen dat u 
daarom opnieuw meedoet aan deze Vastenactie! (het zakje dat u ingesloten 
aantreft kan worden gedeponeerd in de bus, achter in de kerk) Namens het 
Diaconaal Beraad, Ria Vloothuis en pastor Leo Ros   
 
Voedselbank blijft aktueel  
Het zou niet nodig moeten zijn, zeggen we. Dat we in ons land voedsel inzamelen 
voor hen, die het om financiele redenen daar aan ontbreekt. En toch is het 
nodig. Ook in onze parochie wonen mensen die minder dan 200 euro in de 
maand te besteden hebben voor voeding en kleding. Want alleen bij dat 
minimale inkomen (dat resteert na de vaste woonlasten) komt iemand in 
aanmerking voor de Voedselbank. Dus organiseren we opnieuw de halfjaarlijkse 
inzameling van voedselwaren voor de Voedselbank Oost-Twente. U kunt 
voedselwaren  neerleggen, achter in de kerk, van woensdag 15 maart tot en met 
zondag 19 maart. Dit kan dan telkens tussen negen en vijf uur. Op verzoek van 
de Voedselbank vragen we U, om met name de volgende producten af te geven; 
blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen. Het zou niet 
nodig moeten zijn... die oproep om de “hongerigen te voeden” ! 
Maar toch,  dank alvast, namens Ria Vloothuis en pastor Leo Ros.  
 
Rondgang kruis door de parochie 
Op het moment dat u dit artikel leest gaat net als vorig jaar een groot kruis door 
onze parochie; om hiermee de verbondenheid tussen de 
geloofsgemeenschappen uit te drukken. Het geheel vindt plaats in de periode 
van 5 maart-14 april. Het kruis wordt tijdens de weekendviering binnengebracht, 
ondersteund door een gebed, lied of dergelijk; het kruis blijft dan een hele week 
in die kerk. Tijdens die week kan dan in die kerk een meditatieviering of een 
viering (die de geloofsgemeenschap zelf organiseert of al gepland is) gehouden 
worden rond het kruis. Vervolgens gaat het kruis dan naar een andere kerk, een 
meditatieviering in die kerk in die week, enz.enz. tot alle kerken aan de beurt zijn 
geweest. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Zondag 5 maart  De Lutte; Zondag 
12 maart Beuningen; Zondag 19 maart Denekamp; Zondag 26 maart Tilligte; 
Zondag 2 april Noord Deurningen;geen doordeweekse meditatieviering; 
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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

Zaterdag 8 april Lattrop; Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) Ootmarsum; 
middagviering 15.00 uur.  Pastoresteam 
 
Twentse bedevaart naar Lourdes april/mei 2017 
Samen met elkaar naar Lourdes. Per vliegtuig, bus of lance-bus. 
Dat kan met de Twentse bedevaart (vliegtuig van za. 29 april t/m do. 4 mei en 
bus/ lancebus do. 27 april t/m vr. 5 mei. Reisdata en reisnummer LO1762 
vliegtuig (za.29 april t/m do. 4 mei, LO1762 bus (do. 27 april t/m vr. 5 mei), 
LO1714 lance-bus (do. 27 april t/m vr. 5 mei), Voor meer informatie over deze 
reizen kunt u contact opnemen met: Betsy Volker tel: 0541-551806; Anneke 
Olde Nordkamp tel: 0541-552093, Elly Damhuis tel: 0541-229852, Als financiën 
of begeleiding een probleem vormen, neemdan contact met ons op. Wij 
proberen dan voor u een passende oplossing te vinden. 
 
“Kerkwerk” biedt zich aan !   
Goed nieuws is geen nieuws! Dat wordt wel eens gezegd omdat het blijkbaar 
voor de journalistiek en onszelf spannender is om te lezen, wat er allemaal niet 
goed gaat. Dat treft helaas ook de publiciteit over gebeurtenissen binnen de 
Kerk.  Maar als het over “Kerkwerk”gaat, dan hebben we iets positiefs te 
melden. Kerkwerk is het aanbod van een gemengde groep vrijwilligers en 
vrijwilligsters, vanuit de protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum en 
de parochie Lumen Christi. En gaanderweg weten meer mensen deze club te 
vinden. Want zij proberen te helpen, waar de mogelijkheden van hulp beperkt 
zijn. Zij stellen zich namelijk beschikbaar om u met allerlei praktische dingen te 
helpen. Dat gaat dan om een klusje in en rondom uw huis, of om vervoer 
waarvoor uzelf niet iemand kunt vragen. Deze hulp is voor u beschikbaar, ingeval 
u geen geld hebt om een betaalde kracht in te schakelen. Of als u eigenlijk 
niemand in de buurt of familie hebt die dit voor u kan doen. Maar goed nieuws is 
misschien ook, dat u waarschijnlijk zelf over mensen dichtbij beschikt waardoor 
u geen beroep op Kerkwerk hoeft te doen. Want ook die geluiden hoor ik 
regelmatig! Maar toch! U kunt elke werkdag bellen met Kerkwerk, tussen 10.00 
en 12.00 uur; 06-12925413. De telefoon wordt opgenomen door Ina Stroo, 
Tonnie Pikkemaat of Gerard Pross. Zij zullen naar uw hulpvraag luisteren en 
vervolgens een vrijwilliger voor u regelen. Kerkwerk wil u graag zo mogelijk 
helpen, als er geen andere oplossing is voor uw praktische hulpvraag!  

Namens Kerkwerk, pastor L. Ros  
 

Vespervieringen in de 40-dagentijd. 
Op de zondagen in de 40-dagentijd houden we in de kapel van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.  
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de 
verrijzenis van Jezus Christus als voorbereiding op het feest van Pasen en op de 
betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van 
lichtbeelden. Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren 
nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.  
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur. 
Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE  Denekamp. 
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