
Agenda
9 Apr   Vrijwilligersavond kerk
12 Apr Voorjaarsconcert 
             Sint Plechelmus Harmonie
12 Apr Officiële opening 
             Jeu de Boules vereniging
19 Apr Bloemen-actie S.V. De Lutte
20 Apr Paasparty
21 Apr Poasbloasfestival
21 Apr VVV paaswandeling
25 Apr KBO: ledenvergadering

@WijkagentBennie 
Officiële opening door 
@michaelsijbom van het 
Arboretum ommetje in 
#DeLutte. 

Twitter

‘Paaswandeling VVV De Lutte’‘Voorjaarsconcert Sint 
Plechelmus Harmonie’

‘Passiespelen Zenderen’‘Reisje naar de Tweede Kamer’‘Bloemenactie sv De Lutte’

Uitgave 5 - van  9 April t/m 29 April 2014

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

‘De geschiedenis van 
de Hakenberg’

‘Kunst in de Plechelmusschool’
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Jaarkalender 2014

9 Apr Vrijwilligersavond kerk. 19:30 in De Vereeniging
12 Apr Voorjaarsconcert Sint Plechelmus Harmonie in De Vereeniging
12 Apr Officiële opening Jeu de Boules vereniging
19 Apr Bloemen-actie (geranium-actie) S.V. De Lutte
20 Apr  Paasparty
21 Apr  Poasbloasfestival
21 Apr VVV paaswandeling
25 Apr KBO: ledenvergadering vanaf 9.30 uur in de Vereeniging.
26 Apr  Koningsdag
4 Mei  Heurnetocht (wandeltocht) (organisatie Loopgroep De Lutte)
6 Mei Zijactief: reisje naar de Tweede Kamer in Den Haag
16 Mei KBO klootschieten aan de Punthuizerweg in Beuningen. Aanvang 14.00 uur
16 Mei Jeugdkamp Sint Plechelmus Harmonie
31 Mei Ophaaldag voor rommelmarkt vv Lutheria
9 Jun Jaarlijkse rommelmarkt vv Lutheria
9 Jun Pinksterwandeling Sint Plechelmus Harmonie
11 Jun KBO: bustocht naar de Posbank. Start 9.00 uur bij De Vereeniging
17 Jun Zijactief: Fietstocht
28 Jun 31e Dorpsloop (organisator Loopgroep De Lutte)
16 Jul KBO: gezellige middag bij Erve Dalhoes vanaf 14.00 uur
23 Aug Open Air Keet'n Zwart
16 Sep Zijactief: Openingsavond 19.00 uur
2 Okt Zijactief: Regioledendag
21 Okt Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
7 Dec  30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)

Dr. Brandenburg 
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen  0541-551355
bij afwezigheid op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur  kunt u bellen          0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122

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 6 loopt van 30 April t/m 21 Mei kopie 
inleveren voor woensdag 23 April voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

Bloemenactie SV De Lutte

Sportvereniging De Lutte houdt haar jaarlijkse 
bloemenactie op zaterdag 19 april a.s. Dit is de 
bekende geranium-actie. Wij bieden u ook dit jaar 
de mogelijkheid om op paaszaterdag de laatste 
hand te leggen aan een ‘paasbeste’ tuin.    

De bloemen worden dit jaar weer geleverd door 
kwekerij Aarninkhof en kwekerij Evers. Er zijn volop 
staande en hangende geraniums, Spaanse margrie-
ten, vlijtig liesjes en andere soorten bloemen in alle 
kleuren aanwezig. Tevens is er een uitgebreid as-
sortiment aan hangpotten en terraspotten te koop. 
Kortom: Een uitgereid assortiment bloemen om uw 
borders en bloembakken mee op te vrolijken.

Zoals gebruikelijk leidt de route door De Lutte, Luttermolenveld en Beuningen. 
En natuurlijk is de wijde omgeving van De Lutte en Beuningen in de route opgenomen. 
Tot paaszaterdag 19 april. Dan komen de mensen van SV De Lutte bij u aan de deur!!

Collecte Reumafonds.

De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds in De Lutte en Beuningen 
die van 10 t/m 15 maart werd gehouden bedroeg 1861.66 euro.
Bij deze bedanken wij u hartelijk voor uw gift, mede namens alle collectanten die
zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor dit goede doel.

Met vriendelijke groet,
Lies ter Linde en Ineke Haarman.
Collecteorganisatoren De Lutte en Beuningen.

Reisje naar Tweede Kamer in Den Haag

Zijactief organiseert op 6 mei een reisje naar Den Haag.
Ook niet leden mogen mee. 

Wie belangstelling heeft voor deze reis kan zich voor 20 april opgeven 
bij Marga Uit Het Broek. Tel: 0541-513694.
De kosten bedragen circa € 58,- en VOL is VOL
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Kiek Es ’n BN-er
Ergens in de begin jaren negentig is deze foto 
genomen op Mallorca. In café De Slok kwam Ralf 
Kristen Henk Wijngaard tegen en natuurlijk liet 
Ralf Henk niet gaan voordat er een foto gemaakt 
was. 

Bij deze het resultaat!

Heeft u ook een foto, waar u op staat met een 
BN-er? Stuur deze dan naar:

 kiekes@foto34.nl 

En wie weet staat u de volgende keer in de Kiek Es 
'n BN-er rubriek!

Activiteiten KBO De Lutte.

Op vrijdag 25 april is onze jaarvergadering. We beginnen ’s morgens om 9.30 uur met 
een eucharistieviering met medewerking van het dames en herenkoor. Dan is er koffie 
met een broodje waarna de vergadering begint. 
Na afloop van de vergadering zal wethouder J. Hassink u informeren over de wijzigingen 
van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en ouderenbeleid.
Het bestuur hoopt dat veel leden gebruik maken van de kans om mee te leven met wat 
er allemaal gebeurt binnen onze vereniging en vooral ook om mee te denken over de 
plannen voor de toekomst.

Vrijdag 16 mei gaan we klootschieten bij het clubgebouw aan de Punthuizerweg te Beu-
ningen. Aanvang 14.00 uur.
En dan is er natuurlijk nog onze busreis op 11 juni. We vertrekken om 9.00 uur bij De 
Vereeniging. We bezoeken het nationaal Park Veluwezoom en de Posbank. Een diner 
op de terugweg bij Ensink in Weerselo en om ongeveer 20.30 zijn we terug in De Lutte. 
Kijk voor verdere bijzonderheden over deze reis in de Nieuwsbrief die u samen met de 
Nestor hebt ontvangen. 

Belangrijk: als u mee wilt gaan geef u dan vóór 23 mei op bij Tonny Wiggers, tel: 532122 
of bij Aty Nijhuis, tel: 511392.
Kijkt u ook nog even naar de jaarkalender in dit Luutke? Daar vindt u nog meer 
activiteiten.

KIEK ES - Advertentie -

Als u vroeg wilt vissen
zijn wij op tijd uit de veren 

Meer over onze zorg op
www.carintreggelandthuiszorg.nl  
of bel 088 367 70 00
(lokaal tarief en 24 uur bereikbaar) 

Thuiszorg wanneer u dat wilt. 
Bij Carintreggeland kan het.
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De Hakenberg

De “bergen” rondom De Lutte hebben diverse hoogtepunten met als hoog(s)tepunt de 
Tankenberg waarover de afgelopen keren werd geschreven. Daarna volgt de Paasberg 
(plm. 80 m NAP), de Austieberg bij Beuningen (55m NAP) en de Hakenberg (54,4m NAP).
Zoals reeds eerder werd geschreven in deze rubriek werd het fraaie gebied rondom De 
Lutte ook ontdekt door de Twentse textielfabrikanten waaronder de familie Blijdenstein.
In de jaren twintig van de 20e eeuw liet deze familie Blijdenstein in de omgeving van De 
Lutte meerdere landgoederen aanleggen op het glooiende stuwwallencomplex, zoals de 
Wilmersberg, het Damink, 
het Bekspring en... de Hakenberg!
De oprijlaan naar dit landgoed begint 
halverwege de weg Oldenzaal – 
Denekamp en over een zwarte gruis-
weg komt men allereerst langs een 
zgn. hallenboerderij welke rond 1898 
is gebouwd . De villa Hakenberg is 
gebouwd in opdracht van de familie 
Blijdenstein in 1928 en wel als een 
houten vakantiehuisje dat als een 
bouwpakket uit Oostenrijk kwam. 
Gemaakt door de firma Holzbauwer-
ke “Schonthaler Silva” uit Wenen. 
Binnen zes weken werd het als een statig landhuis opgericht en voorzien van een rieten 
dak (zie oude foto )
Willem Johan Blijdenstein (1878 – 1957) woonde destijds op het landgoed Hakenberg en 
bij de villa liet hij een theekoepel bouwen, die het centrale punt werd voor de tuinarchi-
tecten D. Wattex en H. Copijn bij de aanleg van een park in Engelse landschapsstijl. De 
villa staat op het hoogste punt van de Hakenberg met een mooi uitzicht in NW-richting 
op het park, de vijver,de weilanden en de bossen.   
      
Aan de voet van de Hakenberg liet Albert Jan Blijdenstein (1902-1972) grote stukken 
heide ontginnen tot lange, rechte weilanden en de grove dennenbossen liet hij vervan-
gen door loofhout omdat de vraag naar mijnhout afnam. De vruchtbare humuslaag en 
de leemhoudende grond waren ook geschikt voor loofbossen.
In 1972 werd het landgoed de Hakenberg (66 ha), met uitzondering van de villa, door 
Maria Geertruida Bothenius Lohman-Blijdenstein (1906-1993) verkocht aan Natuur-
monumenten, omdat de familie Blijdenstein door de val van de textielindustrie geen 
reserves meer had om het landgoed te onderhouden.

KRONIEK  DE LUTTE Sindsdien wordt het beheerd door Natuurmonumenten en is het landgoed vrij toegan-
kelijk met uitzondering van enkele rustgebieden voor de natuur en de directe omgeving 
van de villa, die bewoond wordt door Paul en Anne-Marie Kamphuis.
De eiken- en beukenbossen beslaan nu ongeveer de helft van het landgoed en hierin 
komen vele zeldzame planten- en diersoorten voor.
De afgelopen jaren hebben de eigenaren van landgoed en villa in samenwerking met 

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een 
aantal historische reconstructies uitge-
voerd zoals herstel van de oorspronkelijke 
theekoepel en de restauratie van een 
oude ijskelder. In zo'n ijskelder werden in 
de winter grote stukken ijs van de vijver 
opgeslagen en met hooi of stro afgedekt 
zodat men het gehele jaar door een soort 
‘ijskast’ had waarin men ook groenten, 
e.d. kon bewaren. Met subsidie van de 
provincie Overijssel zijn ook voorzienin-

gen getroffen om vleermuizen een overwinteringplek te geven. Een wandeling over het 
landgoed en langs de vijver is zeker de moeite waard!

Tonnie Bekke

Poasvuur en Poashoalt.

Inmiddels zijn weer stappen gezet in de organisatie van Poasstaak slepp’n.
Het zal weer een geweldig, gezellig en eenmalig evenement worden voor de solexclub 
De Lutte.
De “Heeren Poashoalt”, die jaarlijks het paasvuur bouwen, zijn zéér blij met de onder-
steuning van de solexers. 
Het wordt een happening volgens de organisatoren.
 Er wordt geregeld:
-          Huifkar en drankjes geregeld;
-          t’ Vliegwiel kiest boom en met handkracht wordt deze door ons gehakt;
-          Poasstaak zal vanuit bosperceel met tractor en platte wagen naar kerk worden    
           gebracht;
-          1e paasdag zal deze ná avondmis worden gesleept door kerkgangers en kinderen                
           tijdens lampionoptocht naar paasvuur;
-          Aldaar wordt staak ‘s avonds opgezet met ondersteuning van “Heeren Poashoalt”,      
           Vliegwielers en Brandweer;
-          Aansluitend ontsteking van paasvuur en onze poasstaak.
 
Waarom zou dit niet een jaarlijks terugkerende assistentie kunnen zijn?



8 9

Passiespelen Zenderen

Op zondag 1 juni 2014 organiseert de Zonnebloem afdeling De Lutte voor al haar gasten
een uitstapje naar de Passiespelen in Zenderen.

 De kosten van de bus en entree zijn voor 
 rekening van de Zonnebloem.
 Het vertrek is om 13.00 uur en we 
 verwachten rond 18.00 uur terug te zijn.
 Geef je zo spoedig mogelijk op bij Paula Boers  
 te bereiken op 0541-551692 of bij 
 Thea Hesselink  te bereiken op 06-51803107.
 
 Doen!  Twijfel niet, het wordt een fantastische    
 middag!

Paaswandeling op tweede paasdag in De Lutte

Op 21 april organiseert VVV De Lutte een paaswandeling. 
Er zijn twee afstanden: een lange route van ongeveer 9 km en een korte route van 6 km.

Deze keer gaat de wandeling o.a. door de prachtige natuurgebieden Boerskotten en het 
Beerninkholt in De Lutte. De wandelaars genieten hier van het prachtige natuurschoon, 
lanen met loofbomen, weilanden met houtwallen, akkers en ontluikende wilde bloemen. 
Onderweg wordt er voor een kopje koffie of thee gezorgd met wat lekkers en natuurlijk 
is er ook aan de kinderen gedacht. De deelnemers krijgen onderweg ook een paastrakta-
tie en aan het eind van de wandeling staat de wandelaar nog een consumptie te wach-
ten in het centrum. Deze wandeling door de prachtige natuur rondom De Lutte brengt u 
in een heerlijke lentestemming.

Voor volwassenen bedragen de kosten voor de 
wandeltocht € 6,00 en voor kinderen € 4,00. Dit 
bedrag is inclusief de route, koffie/thee met wat 
lekkers, een paastraktatie en een consumptie in 
het centrum. De start is tussen 10.00-13.00 uur bij 
de VVV in De Lutte aan de Plechelmusstraat. Voor 
meer informatie: www.vvvdinkeldal.nl of tel. 
0541-551160. U bent van harte welkom.

Na afloop van de wandeling is er de gelegenheid om ook nog te genieten van het Poas 
Bloas Festival in de feesttent bij Erve Boerrigter.

Voorjaarsconcert Sint Plechelmus Harmonie
Zaterdag 12 april organiseert de Sint Plechelmus Harmonie in zalencentrum 
De Vereeniging te De Lutte een voorjaarsconcert. 
Aan het concert nemen alle onderdelen van de 
Lutter muziekvereniging deel. Zoals het voorjaar 
verrast met ontluikende natuur en af en toe al 
zomerse temperaturen, zo is voor deze avond ook 
een verrassend programma samengesteld. Het har-
monieorkest speelt onder andere het stuk Kyklades 
vol Grieks temperament, geeft klassieke muziek 
een eigentijds jasje in de Mozart Pop Symphony en 
Wilfried Brookhuis soleert met Sorry van Kyteman. 
Ook de slagwerkgroep laat van zich horen met La-
tijnse klanken in 'Latin Lois' en geeft daarnaast een 
voorproefje van de werken waarmee zij dit jaar op 
concours gaat. Het jeugdorkest heeft druk geoefend 
op onder andere Abba Hits for Kids en De Soldaat 
van Nick en Simon. Kortom een veelzijdig muzikaal 
programma! Het programma begint zaterdag 12 
april om 20:00 en is gratis toegankelijk.

Paasfeesten De Lutte
Ook dit jaar kan iedereen met Pasen weer volop genieten van muziek. Op maandag 
21 april vindt voor de dertigste keer het Poas Bloas Festival plaats. Op zondag 20 april 
wordt voor de vijfde keer de Paasparty georganiseerd. Dubbel feest dus dit jaar!
Eerste paasdag zet Vangrail de tent op zijn kop. De vijfkoppige band zorgt voor een show 
waar klassiekers en hedendaagse hits zich afwisselen. Vangrail heeft op de meest uiteen-
lopende festivals, tentfeesten en podia gestaan. In 2013 zijn ze niet voor niets verkozen 
tot de beste live sensatie van de Benelux. Op 1e paasdag is de tent geopend vanaf 20.30 
uur. Entree voor deze avond bedraagt € 5,- Toegang vanaf 16 jaar en legitimatie is ver-
plicht. Tweede paasdag kunnen liefhebbers van blaasmuziek hun hart weer ophalen. Het 
programma wordt geopend door de gastheren, De Lutter Muzikanten, die voor de 30e  
keer op het podium staan. Vervolgens kunt u genieten van achtereenvolgens Muzicanka, 
de Isseltaler Muzikanten en De Grenslandkapel sluit de dag af. De intermezzo's worden 
verzorgd door het sextet Steineztki. Hiermee zijn alle stijlen, Egerländer, Böhmische en 
Moravisch, vertegenwoordigd. Op 2e  paasdag is de tent geopend vanaf 11:30 uur. De 
entree bedraagt € 10,- voor de gehele dag, vanaf 16:30 uur € 5,- Toegang onder de 16 
jaar is vrij. 's Middags vanaf 14:00 uur bestaat er naast de tent de gelegenheid tot eier 
gooien. Kosten bedragen € 3,- per tweetal, inschrijven kan ter plekke. 
Voor donateurs van de Sint Plechelmus Harmonie is er dit jaar een speciale actie. Op 
vertoon van de aangehechte kortingsstrook krijgt u € 5,- korting voor 2 personen. Dit 
betekent dat de toegang vanaf 16:30 uur zelfs gratis is. Wij heten u van harte welkom in 
de verwarmde feesttent. 
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Zondag 13 april :  : Palmzondag 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- 

en herenkoor    
Voorganger  : Pastor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. M. Brookhuis  
Misdienaars  : Bram en Coen Volker 

 
10.30 uur  : Korte viering voor de kinderen voorafgaand aan de  
     palmpasenoptocht 
  
Woensdag 16 april : 19.00 uur Geen viering 
 
Donderdag 17 april: Witte Donderdag 
14.00 uur       : Schoolviering  
Voorganger : Mevr. I. Onland 
 
19.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor H. Jacobs 
Lectrice : Mevr. E. Pross 
Misdienaars : Elleke Visschedijk en Bart Rolink 
Collecte : Eurocollecte voor eigen geloofsgemeenschap 
 
Vrijdag 18 april : Goede Vrijdag 
15.00 uur : Kruisweg 
Voorganger : Mevr. M. Brookhuis en mevr. A. van Langen 
 
19.30 uur : Bijzondere viering: De voorstelling J, verzorgd door     
   jongerenkoor Eigen-Wijs uit Goor 
 
Zaterdag 19 april : Paaswake 
21.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Themakoor 
Voorganger : Pastor T. Munsterhuis en J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice : Mevr. G. Maseland 
Misdienaars : Mirthe en Joyce Rolink, Bram en Coen Volker, 

  Sem Kole en Roman Olde Nordkamp, 
  Carmen grote Beverborg en Pien Brookhuis. 

Collecte : 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 20 april : 1e Paasdag 
09.00 uur : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor N. Nijhuis 
Lectrice : Mevr. T. Volker 
Misdienaars : Sven Meijer en Elleke Visschedijk 
Collecte : 2e collecte voor versiering kerk en onderhoud kerkhof 
 
20.00 uur : Kinderviering 
Voorganger : Pastor Jacobs 
Lectrice : Mevr. I. Onland 

  Aansluitend ontsteken van het paasvuur 
 
Maandag 21 april : 2e paasdag: geen viering 
 
Woensdag 23 april : 19.00 uur Eucharistieviering  
Vrijdag 25 april : 09.30 uur Eucharistieviering KBO in De Vereeniging 
 
Zondag 27 april  
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor T. Munsterhuis 
Lectrice : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars : Roman Olde Nordkamp en Pien Brookhuis 
  
Woensdag 30 april : 19.00 uur Eucharistieviering  
Vanaf 1 mei is er op vrijdagochtend geen viering meer 
 
Misintenties 
Zondag 13 april: Ouders olde Nordkamp-Welhuis, ouders Dwars-te Mölder, Ouders 
Benneker-ter Denge, Truus, Marietje, Trees, Hendrik Jozef Grunder, Dini Heebing-
Lentfert, Herman Koertshuis, Frits Scholten, Sinie grote Punt-Lansink. 
 
Jaargedachtenis: Marie Seijger-Schasfoort, Leny Nijhuis-Kleijhuis, Bernard Koertshuis, 
Pastoor van Hamersveld, Miny Wigger-Haarman. 
 
Witte Donderdag 17 april: Pastoor Hendrikus Molthof, Pater Herman van Langen. 
 
Weekend Pasen 19 en 20 april: Ouders Koertshuis-Oelering, Overl. Fam. Koertshuis,  
Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Jo Zents, 
Annie Hampsink-Olde Riekerink, Gerrit Koehorst, Johan Koertshuis (Bentheimerstraat), 
Ouders Olde Riekerink-Oude Ophuis, Bernard Sanderink, Ouders Hampsink-Bosch,  
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Ouders Greftenhuis-Egbers, Truus Egberink-Grashof, Gerhard Welhuis (Bavelsweg),  
Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ine Nijhuis-Wigger, Hendrik Benneker, Overleden 
ouders Alberink, Jan Heijdens, Jan en Marie Dwars-Te Mölde, Jan Volker, Ouders en Zoon 
Maseland, Johan Huttenhuis, ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Hooge Venterink-
Notkamp, Frans Brookhuis, Antonius Grote Punt, Ouders ter Brake-groote Beverborg, 
Hubert Sweerts, Marietje Bonnes-Kortink, Ouders Tijhuis-Rosink, Hennie Beernink 
(Nachtegaalstraat), Frans Koertshuis en overl. fam., Johanna Meijer-Notkamp en Henk 
Meijer, Herman Pünt, Annie Westerik-Welhuis, Diny Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Dini 
Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Wim Veldhuis, Gerard Morsink, Ouders Bulter-groote 
Beverborg, Ouders Beernink-Borgreve en Johan, Echtpaar Seijger-Bulthuis, Bernard 
Hampsink, Fien Bosch-Wekking, Sinie grote Punt-Lansink 
 
Jaargedachtenis: Martin Volker, Frans Rosink, Gerrit Johan Westerik, Truus Grunder, 
Johan Huttenhuis 
 
Zondag 27 april: Hendrik Schrader en kleinzoon, Ouders Geertshuis-Perrevoort,  
Herman Koertshuis, Marietje Spitshuis-Schasfoort (KBO/SOOS), Gerhard Morsink, 
Ouders Dierselhuis-Bosch, Ouders Lentfert-Siegerink, Sinie grote Punt-Lansink. 
 
Jaargedachtenis: Marie Egberink-Zwiep, Dini Heebing-Lentfert, Guus Christoffel,  
Ouders Olde Riekerink-Brookhuis, Harry Lucas. 
 
 
Overleden: 
Sinie grote Punt-Lansink,  Postweg 46. Op de leeftijd van 85 jaar 
 
Met liefde ontvangen. Met verdriet weer afgestaan. 
Meike Dochtertje en zusje van Ellen, Mark en Anne Visschedijk 
Bentheimerstraat 56. Geboren 9 maart en overleden 10 maart  
 
Pastorpraat: 
Pasen : Geen woorden, maar daden. 
Beste  mensen, we kennen allemaal wel de schaapherder, iemand waar de kudde  op 
terug kan vallen, waar je op kunt vertrouwen. Jezus is  zo’n herder. De goede herder 
geeft zijn leven voor zijn schapen. Met Pasen mogen we dat vieren. 
Hij heeft ook gezegd : “ik ken de mijnen “. En dat mogen we ook op onszelf toepassen. 
Hij kent ons me onze diepste levensvragen, Hij kent ons met ons verdriet en onze 
vreugde en Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Maar willen wij mensen Hem nog wel kennen 
als goede Herder ? Ik denk, dat we het begrip “goede herder “niet als uit de tijd mogen 
beschouwen. Jezus heeft blijk gegeven van een onverwoestbaar vertrouwen in de 
positieve krachten die in elk mens verborgen zijn, wie je ook bent.  
Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil die kracht naar boven halen, zodat wij in zijn 
Naam en in zijn Geest elkaar tot herder kunnen zijn. 

Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat de  Opstanding van Jezus gestalte krijgt. 
Opstanding gebeurt overal, waar we de dood tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar 
dienen we opstanding te preken of beter in opstand te komen en mensen nieuw leven 
brengen. Aan hen leven brengen betekent : de Opstanding van Jezus zichtbaar maken, 
door daadwerkelijk  onrecht te bestrijden of te voorkomen. 
Moge de Verrezene ook ons pad kruisen, moge Hij ons brengen van dood naar leven, 
mogen wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder zijn. 
In die zin wens ik ons allen een Zalig Pasen. 

Namens het pastoresteam, Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
Palmpasen 
Op zondag 13 april is er om 10.30 uur een korte bijeenkomst in de kerk i.v.m. palmpasen. 
Hierbij zijn alle kinderen en hun ouders van harte uitgenodigd. Aansluitend aan deze 
viering wordt er een palmpasenoptocht gehouden met medewerking van de Plechelmus 
Harmonie.  
 
Plechelmuskerk komt met unieke uitvoering Passieverhaal 
Jongerenkoor Eigen-Wijs van de Petrus en Pauluskerk in Goor brengt op Goede Vrijdag 
een moderne versie van het bekende passieverhaal ten tonele in de Sint Plechelmuskerk 
in De Lutte. Tijdens de voorstelling genaamd J!, kunt u genieten van zang, film en 
moderne technieken. J! speelt zich af in de huidige tijd waarin een eigenzinnige muzikant 
letterlijk en figuurlijk een nieuw geluid wil laten horen in de harde maatschappij, met alle 
gevolgen van dien. De voorstelling heeft een maatschappelijke boodschap: mensen 
veroordelen wat er vroeger is gebeurd, maar hoe gaat dat tegenwoordig? Ga je blind 
voor vergelding of weet je liever eerst hoe het zit? Jongerenkoor Eigen-Wijs zingt onder 
begeleiding van Merel Brunnekreef, tevens initiatiefnemer van het project: ”Het is echt 
kicken om met een jonge club je eigen productie op te voeren, die mensen hopelijk aan 
het denken doet zetten!”. U en met name jullie worden van harte uitgenodigd om dit te 
beleven.Datum: vrijdag 18 april, Tijd: 19.30 uur, Plaats: Sint Plechelmuskerk, De Lutte. 
Entree: gratis. Maar na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld een financiële bijdrage 
te doen in de tegemoetkoming van de gemaakte onkosten. 
Voor meer informatie: www.jongerenkooreigenwijs.nl en www.lumenchristi.nl 
 
Paasvuurlof 
Op eerste paasdag, zondag 20 april is er om 20.00 uur een paasvuurlof. Aansluitend 
wandelen we samen door het kerkenbos naar de plek waar het paasvuur ontstoken 
wordt. Als je meeloopt breng dan zelf je lampion mee. Iedereen is van harte welkom. 
 
Eerste Heilige Communie  
Na het doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven 
van het kind. In de regel vindt dit plaats wanneer een kind in groep 4 of 5 zit. Een 
bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en 
het Lichaam van Christus ontvangen.  
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Zo’n bijzonder gebeuren vraagt de nodige voorbereiding. De voorbereiding wordt 
verzorgd door de werkgroep Eerste Heilige Communie, met aansturing en ondersteuning 
van de pastoor en de profielhouder catechese. In onze geloofsgemeenschap is een 
werkgroep actief die zich hiermee bezighoudt. Dit zijn Carmen Bekke-Steghuis, Sandra 
Severt, Clary Lentfert, Karin Schonewille, Angela Lans en Ingrid Volker. Na de vakantie zal 
Carmen Bekke-Steghuis de coördinator worden. De pastorale ondersteuning gebeurd 
door Niek Nijhuis en Pastor Jacobs.  
De presentatie van de communiekantjes is achter de rug en we zijn verheugd dat een 
veertig tal kinderen de Eerste Heilige Communie mogen gaan ontvangen. De 
terugkomviering staat gepland op zaterdag 21 juni. Dit wordt dan ook de eerste 
gezinsviering, waarbij de kinderen ter communie mogen gaan. Deze vieringen worden 
speciaal voor de kinderen en gezinnen georganiseerd en hebben iedere keer een ander 
thema.    

Maria Wolbert-Closa-Rodrigo, Voorzitter locatieraad 
 
Vrijdagochtendviering 
Een aantal keren per jaar wordt er een kerktelling gehouden zo ook op vrijdagmorgen. 
Gezien de grote terugloop van het aantal kerkgangers en dat er vaak een voorganger 
speciaal naar De Lutte moet komen, heeft de locatieraad ,na goed overleg, besloten de 
vrijdagochtendviering miv mei te beëindigen. 

Betsie Bos, koster op vrijdagmorgen, heeft ook te kennen gegeven te willen 
stoppen. Dat betekend dat we na afloop van de laatste viering op vrijdag 25 april op 
gepaste wijze en onder het genot van een kopje koffie afscheid nemen van haar en haar 
zullen bedanken voor haar inzet als vrijwillige koster. Namens de parochianen bedankt 
de locatieraad De Lutte Betsie alvast voor haar prettige inzet op de o, zo vele 
vrijdagochtenden.    Locatieraad De Lutte, Irma Onland 
 
De Voedselbank vraagt opnieuw uw hulp 
Vorig jaar heeft de geloofsgemeenschap hier in De Lutte royaal gereageerd! De 
Voedselbank in Oldenzaal vroeg U namelijk om houdbaar voedsel mee te brengen naar 
de kerk. Uw hulp blijft nodig, om zo opnieuw ook inwoners van onze parochie die dat 
nodig hebben, wekelijks te voorzien van een pakket noodzakelijk eten.     
We willen U daarom oproepen om tussen woensdag 9 april tot en met zondag 13 april 
weer voedsel af te geven. Dat kan achter in onze kerk, op die dagen tussen 09.00 en 
17.00 uur.  Het verzoek is om vooral dagelijks voedsel mee te brengen, zoals blikken of 
potten groenten, soep en fruit. Ook jam, hagelslag, koffie, thee, rijst, pasta’s, wasmiddel, 
zeep en shampoo is welkom.  
Wanneer U voedsel meebrengt handelt U ook in de lijn van onze paus Franciscus die zegt 
“dat we als Kerk daar moeten zijn waar de nood in de maatschappij is”. Maar vorig jaar 
hebt U al laten zien, met alles dat toen is meegebracht, dat U die oproep hebt begrepen!  
Dank alvast voor uw ondersteuning van de komende inzameling!  

Namens het Diaconaal Beraad en Ria Vloothuis/pastor Leo Ros  

 

 

 Paastips!! 

Geen idee hoe u tamme konijnenbouten 
klaar moet maken? Wij hebben ze alvast 
voor u gegaard in een heerlijke marinade 
van bospaddenstoelen. Een heerlijke tip 
voor de paasdagen. 

Verder zijn wij het adres voor vers 
gesneden (eigengemaakte) vleeswaren, 
patés en salades voor bij uw paasbrunch.  

Pasen is natuurlijk niet compleet zonder 
eieren. Naast de scharreleieren hebben 
wij ook kwarteleitjes, gekleurde eieren en 
witte eieren. 
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