
Agenda
25 Mei  Lutter Voorjaarstocht
31 Mei  Ophaaldag rommelmarkt
1 Jun     Eerste Heilige Communie
7 Jun     Pinksterviering
9 Jun     Jaarlijkse rommelmarkt
11 Jun   KBO bustocht
14 Jun   Jubileumconcert
17 Jun   Zijactief: Fietstocht
21 Jun   Terugkomviering 

@michaelsijbom
Met dalkotten Agnes bij 
klootschietwedstrijd @Bos-
duvelke en @Martinikerlkes. 
#De Lutte

Twitter

"Jubileumconcert Lutter 
Muzikanten"

"Inzamelingsactie Sierra Leone"

"Rommelmarkt Lutheria""Bosdûvelkes winnen 
jubileumwedstrijd"

"Lutter Voorjaarstocht"
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Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

"Uitbreiding dienstverlening 
Buurtbus"

"Europese Verkiezingen"
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Jaarkalender 2014
25 Mei De Lutter voorjaarstocht (stichting Dorpshoes)
31 Mei Ophaaldag voor rommelmarkt vv Lutheria
1 Jun Eerste Heilige Communie
7 Jun Gezamelijke Pinksterviering Lumen Christi 18:00 kerkenbos De Lutte
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
14 Jun 40-jarig jubileumconcert Lutter Muzikanten
17 Jun Zijactief: Fietstocht
21 Jun Terugkomviering Communiekantjes
25 Jun KBO: 14:00 fietstocht start op het kerkplein
27-29 Jun Hellehondsdagen
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
1 Sep KBO: 14:00 fietstocht start op het kerkplein
12 Sep KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshöfke
16 Sep Zijactief: Openingsavond 19.00 uur
21 Sep Landleven fietstocht
2 Okt Zijactief: Regioledendag
13 Okt KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in De Vereeniging
21 Okt Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
23 Okt KBO: 18:30 Wandeltocht in schemering 
7 Dec  30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
26 Dec Kerstwandeling VVV
 

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 8 loopt van 11 Juni t/m 2 Juli kopie 
inleveren voor woensdag 4 Juni voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)
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St. Dorpsbelangen De Lutte.

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

ONDERGRONDSE CONTAINERS IN CENTRUM 
EN AAN DE KROEPSWEG.

Nu de ondergrondse containers zijn geplaatst en de omgeving weer netjes is aangeplant, 
ontstaan er toch enkele problemen. Wij, St. Dorpsbelangen De Lutte, hebben ons ingezet 
voor een goede en mooie oplossing voor de containers midden in ons dorp. Maar helaas 
is het regelmatig een rommeltje rondom de containers. Regelmatig wordt afval (vooral 
plastic en glas) naast de containers geplaatst. Dit omdat de containers vol zijn en het 
er niet meer bij in kan of omdat het afval groter is dan door de vulopening gestort kan 
worden. Het is de bedoeling dat het afval, wat niet in de containers kan, terug mee naar 
huis wordt genomen. Omdat Twente Milieu nog bezig is met het bepalen van het aantal 
keren dat de containers leeggemaakt moeten worden, kan het nog enkele maanden du-
ren voordat men hier een goed beeld van heeft. Gun Twente Milieu deze tijd en voorkom 
dat het alsnog een puinhoop wordt bij de containers. De verantwoordelijke ambtenaar 
van de gemeente komt dagelijks, als woon-werkverkeer, 2 keer langs de containers en 
hij houdt het in de gaten. Twente Milieu wordt direct gewaarschuwd als er een container 
vol is. Het komt goed, maar niet zonder uw medewerking. Wij rekenen op u. 

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. mail@dorpsbelangendelutte.nl

Vierde Lutter Voorjaarstocht op 25 mei 2014

De werkgroep van de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter, die vele jaren tekende voor 
de organisatie van een fietsdriedaagse, organiseert dit jaar voor de 27e keer weer een 
fietstocht. 
Net als vorig jaar is gekozen voor een eendaagse tocht. Op zondag 25 mei staat de 4e 
Lutter Voorjaarstocht op de kalender. Een fietsevenement waarbij de deelnemers in 
staat worden gesteld om kennis te maken met de fraaie omgeving van het Hellehonds-
dorp. Het karakteristieke dorpshuis aan de Plechelmusstraat 14, fungeert op 25 mei als 
startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. 
Waar de tocht precies heen voert, blijft voor de deelnemers een verrassing. Dat de deel-
nemers op 25 mei tal van mooie plekjes rondom het kerkdorp te zien krijgen is zeker.
De fietsers kunnen kiezen uit twee afstanden: 25 en 50 kilometer. Vertrek is mogelijk 
tussen 10.00 en 13.00 uur. De inschrijvingskosten bedragen vier euro voor volwassenen 
en twee euro voor kinderen tot en met twaalf jaar. 
Elke controlepost beschikt over een Eerste Hulp verbanddoos.
Traditiegetrouw is er onderweg en ook na afloop een traktatie voor de fietsers.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorpshoes.nl of www.delutte.com.
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Digitaal vaardiger worden?  

Alles is te leren. Ook hoe je op internet zaken doet met de over-
heid. De cursus Digisterker is er om mensen te ondersteunen bij 
het groeiend aantal digitale loketten en service die via het internet 
verleend wordt. Heeft u interesse? In drie trainingen van twee uur 
helpen we u op weg. Meldt u zich aan bij de gemeente Enschede via 
telefoonnummer 14053 (netnummer niet nodig). De lessen worden 
gegeven in het leslokaal van de Bibliotheek aan de Pijpenstraat in Enschede. Let op, 
enige ervaring met het werken met computers is wel nodig. Als u die nog niet heeft, kunt 
u het beste eerst een algemene internetcursus volgen. Erve Boerrigter biedt deze ook 
aan. 
 
Er is nog plaats in juni! (drie lessen: 5, 12 en 19 juni van 14.00 – 16.00 uur)
U kunt zich ook alvast opgeven voor later dit jaar. Elke maand wordt er een cursus geor-
ganiseerd. Deelname is gratis! 
 
Wat vinden de oud-cursisten van deze cursus; bij aanvang en na het volgen van de les-
sen? 

Waarom doet u mee?
“Ik wil meer durven op de computer en zelf dingen aanvragen.” “Ik wil goed gebruik 
maken van mijn DigiD.” “Om ook in de toekomst zelfstandig te blijven functioneren.” “Ik 
wil bij blijven.”
 
Wat vond u ervan? 
“Leuk, verhelderend en leerzaam. Ik ga nu werken met de e-overheid.” “Ik voel me nu 
minder digibeet.” “Ik ga het thuis nu gewoon proberen.”

-Advertentie-

 

 
 

 
Theo Böcker 

0049-(0)5924-783256 
theo@happyhond.info 
www.happyhond.info 

 
Trainingsplaats 

Austweg 7, De Lutte 
(bloemenkwekerij Evers)  
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Wat ging er mis? Kroniek De Lutte

In vele dagbladen kent men deze rubriek waarin men dan herstelt of corrigeert
wat in een voorgaande editie verkeerd is gegaan of geschreven.
In het laatste Kroniek-verhaaltje over de Paasberg zijn abusievelijk een tweetal
oude ansichtskaarten uit 1915 niet overgekomen en daarom alsnog deze plaatjes
uit het verleden.   
De Belvedére op de top van de Paasberg is vóór de oorlog al verdwenen, maar
de villa Duivendal is vanaf de Duivendalweg nog wel te zien. 
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Oproep  inzameling voor House of Jezus Freetown Sierra Leone (Afrika)

Ik ben Joop Hegeman en woon in De Lutte aan de Tjaskermolen. Samen met een aantal 
mensen, die Michael Zilo al langere tijd kennen, hebben we onze koppen bij elkaar ge-
stoken om Michael te helpen. Het gaat om een groep van 80 mensen die in zeer armoe-
dige omstandigheden in Freetown in Sierra Leone (Afrika) leven, om daarvan de levens-
omstandigheden voor te verbeteren.
Op de website http://www.houseofjezusfreetown.com/ staat veel informatie. Ook heeft 
Michael een videofilm gemaakt van zijn bezoek aan de groep invalide mensen (oorlogs-
invalide of invalide ten gevolge van polio). Hun leefomstandigheden zijn heel beroerd. 
Wij proberen nu gebruikte rolstoelen en krukken in te zamelen. Deze worden dan ver-
scheept naar Freetown. Ook trapnaaimachines zijn zeer welkom. Heeft u iets voor ons, 
dan kunt u mij een mail sturen of bellen met Michael tel. 06-85760615. Wij komen het 
materiaal dan bij u ophalen.
Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,
Joop Hegeman  Email: jhegeman57@hotmail.com

Ophaaldag Rommelmarkt vv Lutheria.
Op tweede pinksterdag, 9 juni, aanstaande organiseert vv Lutheria wederom een rom-
melmarkt. De opbrengst van deze rommelmarkt is voor de sportvereniging de rommel-
markt wordt gehouden op het schoolplein van de St. Plechelmusschool.
Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen komen leden van Lutheria op zaterdag 31 
mei aanstaande bij u langs de deur in De Lutte en in het buitengebied. Zij beginnen om 
9.00 uur met het buitengebied, vanaf 10.00 uur zullen ze ook in de bebouwde kom van 
De Lutte bij u langs komen. Het gaat hierbij om goederen waar u niets meer aan heeft, 
maar een ander mogelijk wel. Denk hierbij aan speelgoed, servies, lampen, curiosa, an-
tiek, boeken, LP’s, elektrische apparaten, fietsen, decoratiemateriaal, meubels, gereed-
schap enz. enz. Op de rommelmarkt worden geen koelkasten, batterijen, verf, chemische 
zaken, oud ijzer, sanitair, jaloezieën, kleding, tuinmeubilair, computers (en schermen), 
bankstellen en TV’s aangeboden, dus deze zullen de leden ook niet meenemen.
Mocht u goederen zelf bij Heebing aan de Lossersestraat willen brengen, dan ALLEEN op 
31 mei en tot 14.30 uur.
Voor vragen op 31 mei kunt u bellen met 06-53 55 73 14 of mailen met 
rommelmarktlutheria@hotmail.com 

Toneel zoekt nieuwe regisseur in De Lutte

De Lutte - Toneelvereniging 'Ons Genoegen' op zoek naar nieuwe regisseur voor het 
seizoen 2014-2015. Ook nieuwe spelers en coulissenbouwers zijn van harte welkom. 

 Nadere informatie bij Marloes Steinmeijer: kenmstein@gmail.com
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Jubileumconcert De Lutter Muzikanten

De Lutter Muzikanten bestaan 40 jaar! Daarom organiseren de muzikanten op zaterdag 
14 juni een grandioos jubileumconcert. We zijn op dit moment druk aan het oefenen op 
(solistische) nummers en we kunnen niet wachten om deze aan u ten gehore te brengen. 
Net 40 jaar jong zijn we ook helemaal klaar voor de toekomst, wat dat betekent gaan we 
die avond presenteren. Wij verwelkomen u zaterdag 14 juni om 20:00 uur dan ook graag 
in zaal 'De Vereeniging'.

De toegang voor deze avond bedraagt € 5,-. Kaarten zijn vanaf heden te verkrijgen bij 
'De Vereeniging'. U kunt ze ook bestellen door een e-mail te sturen naar
 info@luttermuzikanten.nl, vervolgens ontvangt dan verdere informatie over betaling en 
de toegangskaarten. 

Verkiezingen Europees Parlement 22 mei 2014
De stembureau's zijn in het dorpshoes Erve Boerrigter & De Vereeniging
U kunt hier uw stem uitbrengen van 7.30 – 21.00 uur.

Uitbreiding dienstverlening buurtbus De Lutte

Met ingang van 12 mei is de route van de buurtbus uitgebreid naar het Luttermolen. In 
verband met een intensieve dienstverlening in de ochtendspits is het niet mogelijk om 
vòòr  9.40 uur het Luttermolen op te nemen in de route. De bus rijdt vanaf het kerkplein 
over de Dorpstraat en de Luttermolenweg. Om 40 minuten over het hele uur kan er wor-
den opgestapt bij de halte tegenover de sporthal. Vervolgens slaat de bus bij de sporthal 
rechtsaf (Windmolen), nog eens rechtsaf (Waterradmolen), en ten slotte weer rechtsaf 
(Rosmolen).
Terug op de Luttermolenweg  rijdt de bus linksaf richting het dorp, waar om 44 minuten 
over het hele uur de bus begint aan de normale route door het dorp. Uiteraard brengt 
de bus de passagiers, indien gewenst ook weer terug naar het Luttermolen. De uitbrei-
ding van de route over het Luttermolen betreft een proefperiode, die begint op 12 mei 
a.s. en zal duren tot 7 december.
Afhankelijk van het aantal vervoerde passagiers in die periode zal eind november wor-
den bekeken of de proefperiode een vervolg zal krijgen.

Mountainbiketraining voor dames
Elke woensdagavond is er mtb training voor dames om 18.45 uur vanaf het kerkplein in 
De Lutte.  Deze training is onder leiding van Gerrit Rekers en Bertus Hegeman. Je kunt je 
aanmelden bij Ellen Benneker op 06-10505348. Deze training is ook voor beginners.
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Activiteiten in het Dorpshoes

Informatie kinderactiviteiten:

Workshop: De KinderBBQ
In de maand juni sluiten we de kinderactiviteiten voor de zomervakantie gezellig af met 
het maken van zomersalades, sausen en een fruitcocktail. 
Natuurlijk steken we daarbij de BBQ aan waarop verschillende soorten vlees en brood 
geroosterd wordt. We steken de BBQ aan op dinsdag 10 juni en dinsdag 17 juni.

De locatie is dorpshoes Erve Boerrigter en de BBQ is van 15.00 – 17.00 uur voor kinde-
ren van 7 t/m 12 jaar. Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers en de kosten zijn 6,00 per 
persoon. Opgave en info bij jan@dorpshoes.nl of bel 0541-552009, bij opgave aangeven 
op welke dag je wilt/kunt.

Activiteiten voor volwassenen.

Schuif-Aan
De zorggroep Sint Maarten en het dorpshoes Erve Boerrigter bieden de inwoners van 
De Lutte de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in het dorpshoes.
Onder het motto “Schuif-Aan” kunt u samen met de ander bezoekers van de activiteiten 
in het dorpshoes deze maaltijd nuttigen.
De “Schuif-Aan activiteit is altijd te bezoeken op de vrijdagmiddag.
De kosten bedragen 7,00 euro voor een voor-, hoofd- en nagerecht.

Voor deze activiteit dient u zich uiterlijk op maandag voor 12.00 uur voor de “Schuif-Aan 
van de daaropvolgende vrijdag aanmelden bij het dorpshoes Erve Boerrigter via tele-
foonnummer 0541-552009 of mail naar jan@dorpshoes.nl. 

Fietstocht 17 juni Zijactief

Op dinsdag 17 juni houdt Zijactief De Lutte weer de jaarlijkse fietstocht.
Verzamelen om 13.30 uur bij het dorpshoes
Net zoals andere jaren wordt het vast weer super gezellig
Opgave noodzakelijk bij Marga Uit Het Broek voor 10 juni
 
Verder  voor de vakantiemaanden, juli en augustus, wil het bestuur eens proberen om 
elke dinsdagavond in deze maanden een fietstocht te organiseren van 18.30 uur tot  
ongeveer 20.30 uur. Op deze avonden gaat altijd één van het bestuur mee.
We verzamelen ons bij de kerk en opgave is niet nodig.
Het bestuur hoopt op veel fietsplezier.



9

Waarneming in De Lutte
 
Ben je aan het proberen om aan de Poortbultenweg bij het moerasgebied van het Arbo-
retum in De Lutte de veldleeuwerik
op de foto vast te leggen, zie je ineens wat anders. Er vliegt ineens een Sint Jacobsvlin-
der (Thyria jacobaea) voorbij.
Deze overdag vliegende nachtvlinder heeft een opvallende kleur: zwartrood.
Hij komt in geheel Europa voor op steppe-achtige, droge terreinen met Jacobskruiskruid 
en in de duinen.
Het is erg bijzonder dat deze vlinder zich hier bij het moerasgebied van het Arboretum 
ophoudt.
Zo zie je maar weer dat De Lutte erg veel moois aan natuur te bieden heeft.

KBO. De Lutte

Vrijdag 16 mei gaan we klootschieten in Beuningen. We beginnen om 14.00 uur bij het 
clubgebouw aan de Punthuizerweg. Vertrek met de fiets om 13.30 vanaf het kerkplein; 
ga je met de auto dan word je om 14.00 uur bij de baan verwacht. Eigen bijdrage is 5 
euro.
Op woensdag 11 juni is onze jaarlijkse Bustocht. We vertrekken om 9.00 uur bij de 
Vereeniging. Daarna rijden we richting Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank onder 
leiding van een gids. Onderweg is er koffie met gebak, een koffietafel met een kleine 
snack en een diner bij Ensink in Weerselo. We denken om ongeveer 20.30 uur weer in De 
Lutte te zijn. Meer over deze tocht kunt u vinden in onze Nieuwsbrief die bij de laatste 
Nestor was gevoegd.
Kosten: 57 euro per persoon.
Opgave  vóór 23 mei bij: Tonny Wiggers, tel. 532122 of Aty Nijhuis, tel. 511392.
Kijkt u ook nog even in de jaarkalender voor in dit Luutke voor onze andere activiteiten?
Wij wensen u hierbij alvast veel plezier.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag 25 mei :  
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : pastor H. Jacobs 
Lectrice : mevrouw T. Volker 
Misdienaars : Bram en Coen Volker 
 
Dinsdag 27 mei : 19.00 uur Rozenkrans 
 
Donderdag 29 mei : Hemelvaartsdag 
9.00 uur : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger : Pastor L. Ros 
Lectrice : mevrouw M. Oude Ophuis 
Misdienaars :     Joyce en Bart Rolink                       
 
Zondag 1 juni: 
09.00 uur : Eerste Heilige communie 
Voorganger : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice : mevrouw E. Pross 
Misdienaars : Sem Kole en Carmen Grote Beverborg 
 
Dinsdag 3 juni : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 4 juni : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 7 juni : Pinksteren 
18.00 uur  : Gezamenlijke Pinksterviering Lumen Christi  
   in het kerkenbos in De Lutte m.m.v. het Themakoor 
   (bij slecht weer in de kerk) 
Voorganger : alle pastores   
Lectrice : mevrouw M. Brookhuis   
Misdienaars : Pien Brookhuis en Mirthe Rolink 
 
Zondag 8 juni : 1e Pinksterdag 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger : pastor H. Jacobs   
Lectrice : mevrouw G. Maseland   
Misdienaars : Roman Olde Nordkamp en Sven Meijer 
 
Maandag 9 juni : 2e Pinksterdag  géén viering 
Woensdag 11 juni : 19.00 uur Communieviering 
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Zondag 15 juni : 50 jarig Priesterjubileum pastor Jacobs 
 
Misintenties 
Zondag 25 mei:  
Ine Nijhuis Wigger, Annie Scholten-oude Voshaar, Hendrik  Schrader en 
kleinzoon, Martin Volker, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Herman Koertshuis, 
Bernhard Grote Beverborg, Herman en Nico  Lentfert, Jan Hampsink, Marietje 
Haarman-Bartelink. 
 
Jaargedachtenis: 
Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Bentert-Nijhuis, 
Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Bernard Hampsink, Hans Visschedijk, Ben 
Bossink. 
 
Donderdag 29 mei: 
Hennie Beernink, Jan Volker. 
 
Zondag 1 juni: 
Ouders Wonniger-Rolink, Cato Alberink-Bartelink, Frans Helthuis, Gerhard Olde 
Riekerink, An Schopman-Aveskamp, Dinie Nijhuis-Aveskamp, Johan Tijdhof, Opa 
Jan Paus, Daan Paus, Marietje Haarman-Bartelink.  
 
Jaargedachtenis:  
Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Ouders Rolink-Zanderink, Gerhard Morsink, 
Gerard Oudehand, Johan en Sinie Koertshuis-Olde Daalhuis. 
 
Zaterdag 7 juni en zondag 8 juni: 
Tot zekere intentie, Bernard Sanderink, Fien Bosch-Wekking, Gerrit Koehorst, 
Ouders Hampsink-Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers, Ouders olde Nordkamp-
Welhuis, Jan Heijdens, Gerhard Rolink, Jan Volker, Hendrik Jozef Grunder, ouders 
Notkamp-Nijhuis, Ouders Nolten-Harbert, Herman Koertshuis, Gerhard Morsink, 
Marietje Bonnes-Kortink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Johanna Meijer-Notkamp en 
Henk Meijer, Hennie Beernink, Ouders Westerik-Kleijhuis, Toon Teggeler, Ouders 
Tellman-Oude Alink, Truus Tellman, Sinie Grote Punt-Lansink (noabers), Marietje 
Kortink-Lentfert/KBO SOOS, Gerard en Truus Egberink-Lenfert, Ouders Tellman-
Oude Alink, Bernardus F. Koertshuis, Ouders Nijhuis-Frielinck, Marietje Haarman-
Bartelink. 
 
Jaargedachtenis: 
Ouders Westerik-Welhuis, Ouders Gilbers-Raatgerink. 
 
Overleden: 
Mevrouw Marietje Haarman-Bartelink, Merelstraat 7a, op de leeftijd van 84 jaar. 
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Gedoopt: 
Hanne Zanderink, dochter van Arjan Zanderink en Alice Westerik 
Nick Kuipers, zoon van Tom en Nelli Kuipers 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Pastorpraat: 
SAMEN KOMEN WIJ VERDER. Het klinkt als een reclame kreet!  
Samen komen wij verder. Zeker weten dat u zonder problemen voorbeelden bij 
de hand hebt waaruit blijkt dat mensen - als ze niet samen werken -  niets tot 
stand brengen. Je zult maar in de bouw werken, samen op een steiger, maar je 
kunt niet samen werken, dan komt er echt niets tot stand. We komen het woord 
SAMEN overal tegen :  samen -  gaan;  samen - wonen;  samen - leven, samen -
leving, samen - werking. Of sterker uitgedrukt, HELEMAAL ALLEEN KOM JE NIET 
VER (DER). Als jij jezelf goed bekijkt ontdek je, dat  je ook niet geschapen bent 
om helemaal alleen te zijn. Ik heb ogen om naar elkaar te kijken, een mond om 
met elkaar te praten, handen om van de ene mens naar de ander een brug te 
slaan, voeten om naar elkaar toe te lopen. Heel duidelijk: we zijn bestemd voor 
elkaar. Gemakkelijk? nee, niet altijd gemakkelijk. En Soms is Samen echt  
Onmogelijk, dan zijn de verschillen zo groot dat SAMEN niet gaat, daar moet je 
ook eerlijk in zijn. Soms is het ZOEKEN naar SAMEN. Rond de dagen van 
Pinksteren is de liturgie vol van de Heilige Geest, de Goede Geest. De Geest die 
samen met ons verder wil, in de hoop dat  Wij - Samen, met elkaar  verder willen  
in een Goede Geest. Want één ding is heel duidelijk, als je verder wilt in je leven, 
als je gelukkig wilt leven ( en wie zou dat niet willen ) dan kun je dat alleen 
samen in de goede geest. Dat betekent: Pinksteren vieren is Pinksteren doen, 
maken, zorgen voor die goede geest. Een slechte geest is dodend, dodelijk,  een 
goede geest brengt alles tot leven. De keuze is aan ons. 
 Hartelijke groeten, Henk Jacobs, em. pr. 
 
De Eerste Heilige Communie. 
Na weken van voorbereidingen is het dan zover. 
Op zondag 1 juni zullen 40 kinderen hun eerste 
Heilige  Communie ontvangen. 
De Eucharistieviering begint om 09.00 uur. 
U bent allen van harte welkom om deze  
bijzondere viering bij te wonen. 
De terugkomviering zal zijn op zaterdag 21 juni.  
 
 
Openluchtviering Pinksteren 2014 De Lutte. 
In navolging van voorgaande jaren zal ook dit jaar op de vooravond van 
Pinksteren een gezamenlijke Pinksterviering gehouden worden in de Open Lucht  
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voor de hele parochie Lumen Christi. In deze viering willen wij onze onderlinge 
verbondenheid met alle geloofsgemeenschappen binnen onze parochie vieren.  
De viering vindt plaats op zaterdag 7 juni a.s. , om 18.00 uur,  in het prachtige  
Kerkenbos te De Lutte. In de overige gemeenschappen is er op die avond geen 
viering.  Het gehele team van pastores zal in deze viering voorgaan. Het thema-
koor uit De Lutte zal haar medewerking verlenen aan deze viering.  
Vormelingen uit onze zeven geloofsgemeenschappen zullen het Pinkstervuur 
binnendragen en daarbij korte teksten voorlezen.  Na afloop van de viering is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Voor de kinderen 
zal er frisdrank zijn. In de overige geloofsgemeenschappen zijn op die avond 
geen vieringen.  Bij slecht vindt de viering plaats in de kerk. Het kerkenbos 
bevindt zich achter de kerk en beschikt over een theater met zitplaatsen. Het is 
handig een kussentje mee te nemen. Ook zijn er een beperkt aantal stoeltjes 
beschikbaar. U kunt ook een eigen stoeltje mee nemen. Parkeren kunt u voor de 
kerk!  Graag begroeten wij u op zaterdagavond  7 juni in De Lutte bij deze unieke 
Pinksterviering.  Parochiebestuur en pastoraal team. 
 
 
Uitnodiging van locatieraad. 
Er is veel voorbereiding aan vooraf gegaan om een beleidsplan op te stellen voor 
de parochie Lumen Christi. Maar, nu is het zover en op dinsdag 20 mei komt 
pastoor Munsterhuis en pastor Leo Ros het pastorale beleidsplan van Lumen 
Christi presenteren in De Lutte. Dit gebeurt in de dagkapel. Vanaf 19.45 is er 
ontvangst met een kop koffie. Om 20.00 uur wordt de bijeenkomst geopend 
door de voorzitter van de locatieraad en aansluitend wordt het beleidsplan 
gepresenteerd door de pastores. Mochten er na de presentatie nog vragen of 
onduidelijkheden zijn dan heeft men, na de pauze, de gelegenheid deze aan de 
orde te stellen. Wij nodigen u allen van harte uit om van de gelegenheid gebruik 
te maken om kennis te nemen van wat ons de toekomst op kerkelijk en 
liturgisch gebied zal brengen. Maar we zullen ook horen hoe actief we daar als 
parochianen zelf aan meekunnen werken. Tot ziens op 20 mei. 
 Namens de locatieraad. Irma Onland 
 
Mariakapellendag 2014 
Op de laatste zondag 25 mei wordt voor de zevende keer onze jaarlijkse  
Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. 
De kapellen die dit jaar meedoen zijn: 
Haaksbergen (98) Activiteit om 13.30 uur. De Mariakapel op de Veltmaat viert 
haar 80 jarig bestaan. In de viering zal pastor Rekveld voorgaan, geassisteerd 
door drie leden van de pastoraatsgroep. Een klein koortje zorgt voor de muzikale 
begeleiding. Na afloop is er koffie voor wie dat wil. 
Boekelo (108) Activiteit om 14.45 uur. Hier zal het dames en herenkoor zingen. 
Ze zingen ook een Twents Marialied.  De rest zal samenzang zijn.  
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Markelo (103) Activiteit om 16.30 uur. De stichting Heemkunde zal een historisch 
verhaal vertellen over Markelo en het ontstaan van de Mariakapel. De kapel ligt 
aan een zandpad. Voor bewegwijzering wordt gezorgd. 
Zeldam (94) Activiteit om 18.00 uur en eindviering. Er is ondersteuning gevraagd 
van de harmonie Apollo. Er zal ook samenzang zijn en pastor Oortman zal 
voorgaan in de viering. Er wordt vertrokken vanaf boerderij Volkerink, 
Rouwelerweg 1, 7495 RX Ambt Delden. Al biddend en zingend wordt naar de 
kapel gelopen  Na de viering is er koffie.  
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: 
Landkruisen en kapellen. De nummers 103 en 108 staan niet in het boek, maar 
wel op de kaart die onlangs nieuw is uitgekomen en te koop is bij VVV en op de 
25ste mei bij enkele kapellen voor € 3,00. 
 
Bedevaart Kevelaer 2014. 
Op dinsdag 2 september a.s. staat onze jaarlijkse bedevaartsdag weer gepland. 
We gaan waarschijnlijk met een grote bus. Dus plm. 60 personen. Dat wil zeggen 
30 personen uit Beuningen/Denekamp en 30 personen uit De Lutte. U kunt zich 
aanmelden bij Jo Nijhuis 353716 Beuningen/Denekamp en bij Miny Meijer 
551443 De Lutte. Wilt U zich zo spoedig mogelijk opgeven? Liefst voor 1 juli, 
zodat wij het een en ander kunnen regelen. Pastoor Munsterhuis zal ons 
begeleiden naar Kevelaer. Hij verzorgt hier de vieringen. Mocht de belangstelling 
zo zijn dat we met twee bussen kunnen gaan, zullen we dat zeker doen, net als 
voorgaande jaren. We vertrekken om 8.00 uur vanaf het kerkplein in De Lutte. 
De kosten zijn 45 euro per persoon. (betalen in de bus). Er is onderweg een 
koffiestop met broodje in de achterhoek. Daarna reizen we naar Kevelaer en  om 
12.00 uur is hier een Eucharistieviering. Om plm. 13.15 uur een warme maaltijd 
bij de Guldene Krone. Om half vijf is er een plechtig lof waar de gekochte 
souvenirs gezegend worden. Daarna gaan we huiswaarts. Onderweg is er een 
korte stop (consumptie). Wij hopen dat het een fijne en zinvolle bedevaart mag 
worden. Wij rekenen op goed weer en op jullie.            Met vr. groet Jo Nijhuis 
 
Pastor Praat 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden; dinsdag  t/m vrijdag van        9.00 – 10.30 uur 
                              woensdagavond                 19.30 – 20.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

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

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
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Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

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

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

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

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


