't Luutke
Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 6 - van 17 april t/m 8 mei 2018

Twitter
@V VVDELUTLOSBEU
Er kan weer gereserveerd
worden voor de Lutterzandexpress en Tour #DeLutte elke
woensdag- en vrijdagmiddag
vanaf mei.

KRONIEK DE LUTTE:
ERVE SCHOLTEFLEER

Agenda
19 apr
20 apr
20 apr
20 apr
21 apr
24 apr
6 mei
9 mei

Jaarverg. Tuffelkeerlkes
ZijActief regio ledenmiddag
KBO jaarvergadering
Bloemenactie SV De Lutte
Bloemenactie SV De Lutte
ZijActief Honeymoonshow
Heurnetocht loopgroep
KBO rondleiding klooster

35E DORPSLOOP COMPLEET
VERNIEUWD

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JAARKALENDER 2018
April
19
20
20
20
21
24

Jaarvergadering Tuffelkeerlkes
ZijActief regio ledenmiddag Rossum
KBO Jaarvergadering
Bloemenactie SV De Lutte
Bloemenactie SV De Lutte
ZijActief Honeymoonshow

Mei
2 Deadline ‘t Luutke 7
6 Heurnetocht Loopgroep De Lutte

9
12
16
17

KBO rondl. klooster N. Deurningen
Ophaaldag rommelmarkt vv Lutheria
ZijActief Uitstapje Schiphol
ZijActief Bloemschikken bij Maurien

ZONDAG 3 JUNI: DE LUTTER VOORJAARSTOCHT
21 Rommelmarkt v.v. Lutheria
21 Pinksterwandeling Harmonie
23 Deadline ‘t Luutke 8

Juni
3 Eerste Heilige Communie

3
9
13
16
19
30

Luttervoorjaarstocht start dorpshoes
Hoffelijke Tuinen
Deadline ‘t Luutke 9
Night@ concert Plechelmus Harmonie
ZijActief Fietstocht
VVV Vogelspottoer in Lutterzand

DODENHERDENKING MET THEMA ‘VERZET’ OOK IN DE LUTTE

Dr. Brandenburg

Schuif-Aan erve Boerrigter

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

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

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 Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, De Lutte (rechtstr)
De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009 Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90
Het volgende ’t Luutke, 7 loopt van 8 mei tot 29 mei 2018
kopij inleveren woensdag 2 mei voor 20.00 uur via e-mail.
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De werkgroep van de Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond organiseert dit jaar
voor de 31e keer weer een fietstocht, dit keer in navolging van vorig jaar een eendaagse tocht.
Op zondag 3 juni staat de 8e Lutter Voorjaarstocht op de kalender. Een fietsevenement
waarbij de deelnemers in staat worden gesteld om kennis te maken met de fraaie omgeving van het Hellehondsdorp.
Het karakteristieke dorpshuis Erve Boerrigter aan de Plechelmusstraat 14, fungeert als
startpunt voor deze Lutter Voorjaarstocht. Waar de tocht precies heen voert, blijft een
verrassing. Dat de deelnemers op 3 juni tal van mooie plekjes rondom het kerkdorp te
zien krijgen, lijdt echter geen twijfel. De fietsers kunnen kiezen uit twee afstanden: 25
en 50 kilometer. Vertrek is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur.
De inschrijvingskosten bedragen vijf euro voor volwassenen en twee euro vijftig voor
kinderen tot en met twaalf jaar.
Traditiegetrouw is er onderweg en ook na afloop een traktatie voor de fietsers.

De dodenherdenking van 4 mei aanstaande heeft landelijk het thema
‘Verzet’ meegekregen. Ook in De Lutte
wordt tijdens de dodenherdenking
aandacht besteed aan dit thema. De
dodenherdenking wordt voorafgegaan door een bijeenkomst in de St.
Plechelmuskerk, deze begint om 19:15
uur.

stoppen. Wij hopen de waardevolle
traditie van de dodenherdenking in De
Lutte hiermee voort te kunnen zetten.
Na het bezoek aan de oorlogsgraven
volgt voor de geïnteresseerden nog een
bezoek met bloemenlegging bij de gedenksteen net over de brug bij paviljoen
‘t Lutterzand.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hierna worden de aanwezigen uitgenodigd om onder leiding van
de Plechelmus Harmonie naar de vijf oorlogsgraven op de begraafplaats te gaan.
Daar worden de twee minuten stilte in
acht genomen en wordt aansluitend het
Wilhelmus gezongen.
Een nieuwe groep vrijwilligers onder
leiding van Ellen Visschedijk heeft de
organisatie overgenomen van Yvonne
Schasfoort en Miranda Eidhof, die na
vele jaren hebben aangegeven te willen
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KRONIEK DE LUTTE

ERVE SCHOLTEFLEER
Vorig jaar schreef ik in deze rubriek al
iets over erve Binkhorst, gelegen aan het
einde van het Binkhorsterkerkpad. Een
ander historisch kerkpad dat vanuit het
buitengebied naar de kerk in De Lutte
loopt is het Fleerderhoekpad. In de loop
van de tijd is de route van dit kerkepad
naar het centrum van De Lutte enkele
keren gewijzigd en de laatste keer was
dat bij de aanleg van de A-1 . Het laatste stuk van dit kerkpad kreeg toen de
naam “Rotboerpad” maar in vroegere
tijden liep het Fleerderhoekpad door tot
het oude “erve Scholtefleer” in de zgn.
Fleerderhook.
Dit erve Scholtefleer is – evenals de erven
Monnikhof, Binkhorst en Boerrigter – één
van de oudste boerenerven in de omgeving van De Lutte want ook dit erf werd
al genoemd in het Heberegister van
Klooster Werden aan de Ruhr. Op deze
inventarislijst van ca. 950 na Chr. van dit
Benedictijnerklooster in Werden werd dit
erve “Fletharrothe” genoemd .
Zoals eerder vermeld moesten de boerderijen in de Elfterheurne en Moltherheurne
de aan het klooster verschuldigde pacht
voor de opleiding van priesters afdragen
aan de Officio Grimhere in Eluiteri ofwel
(het huidige) erve Monnikhof in de Elfter
Es en volgens het Heberegister moest
de toenmalige bewoner Oduuald aan
de abdij afdragen : 8 schepel rogge en 3
kruiken honing.
Vorig jaar is een boek verschenen over
de geschiedenis van de fam.Scholte,
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geschreven door Drs.A.H.Temmink en
S.H.A.Joosten-Scholte en uitvoerig is
hierin beschreven de genealogie van de
diverse bewoners en omringende erven.
Voor belangstellenden is dit boekwerk
in te zien in het archief van onze Hist.
Vereniging de Dree Marken .
In dit boekwerk is o.a. vermeld dat het
erve is ontstaan op de plaats waar vlierbomen zijn gerooid. Flethar betekent n.l.
vlierboom of vledder en “rothe” duidt op
rooien. Ten oosten van de boerderij richting Boerskotten is nog zo’n moerassige
laagte waar de Snoeyinksbeek doorheen
stroomt.
Zoals zo vele boerenerven veranderde
dit erf ook verschillende keren van naam
en van eigenaar en zó staat in oude
geschriften dat in 1411 graaf Bernd van
Bentheim het Hof tot Vlederode in leen
gaf aan zijn neef Ecbert van Almelo.
In een oud markeboek van Berghuizen
wordt erve Vlederode genoemd als
zijnde een gewaard erf met 2,5 waar en 1
zwaar (= aandeel) in de gemeenschappelijke markegronden.
In het zgn. schattingsregister van 1475 (
een belastingregister van de bisschop

van Utrecht) staat dat erve “Schulte to
Vlederen” jaarlijks 3 goudse rijnse guldens
moest afdragen aan de drost van Twente.
Door de staten van Overijssel werd in
1600 een soort grondbelasting ingevoerd
dat de naam kreeg “verponding” en in
het Verpondingsregister van 1601 staat
het erf te boek als “Schulte Fleer” dat toen
eigendom was van de vrouw van Reede
en ruim 5,3 ha bouwland en ruim 3,4 ha
weide- en hooiland omvatte.
Het is dus een zéér oud boerenerf en het
behoorde in die tijd tot de grootste erven
in de marke De Lutte en van dit erf zijn
in de loop der tijd diverse andere erven
afgescheiden, zoals de erven Aarnink en
Wegman.
Inmiddels is de naam “Scholte” in beeld
gekomen en eeuwenlang bleef deze
familienaam verbonden aan dit oude
boerenerf evenals de verbondenheid met
de kerk in De Lutte.

St.Josephgesticht naast de kerk worden
opgericht.
De familienaam Scholtefleer bleef echter
wel bestaan want in verslagen van het
kerkbestuur las ik dat Wed. ScholtefleerElderink in 1954 een bijdrage geeft voor
de vernieuwing van de Mariakapel achter
in de kerk. Haar graf is nog steeds zichtbaar aanwezig op ons kerkhof .

Zó las ik in de kronieken van pastoor
Geerdink dat in 1837 Jan Scholten op
Scholtefleer een schenking deed aan de
kerk in De Lutte . In 1882 verkoopt Jan
Scholtefleer de boerderij met erf en bijbehorende gronden aan Helena Boerrigter
(dochter van zijn zus Geertruida) die
getrouwd was met Gerhardus Johannes
Elderink en zó komt erve Scholtefleer in
bezit van de fam.Elderink.
Jan Scholtefleer behield nog wel het
vruchtgebruik maar overlijdt in 1884
. Zijn broer Bernhard overlijdt in 1892
(als “laatste Scholtefleer” op dat erf)
en hij schenkt zijn gelden aan een R.K.
Liefdesgesticht van geestelijke zusters
die zich zouden belasten met het geven
van onderwijs aan kinderen in De Lutte.
Door deze schenking en bijdragen van
andere parochianen kon later in 1920 het

Erve Scholtefleer ligt in een omgeving
waar het mooi wandelen en fietsen is
en wanneer je dat doet denk dan eens
aan de lange voorgeschiedenis van deze
omgeving .
-Tonnie Bekke5

PAASKAARS VOOR GERRIT SCHOPMAN

In de viering van Pasen, op eerste paasdag
in de Plechelmuskerk De Lutte, wordt traditioneel de paaskaars van het afgelopen jaar
uitgereikt aan iemand die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de geloofsgemeenschap van De Lutte.
Dit jaar viel Gerrit Schopman de eer te beurt
om van pastoor Munsterhuis de grote paaskaars in ontvangst te nemen. De voorzitter
van de locatieraad, mevrouw Wolbert somde
de bijzondere inzet van de heer Schopman
op. Hij is coördinator van het kerkhof. De verantwoordelijkheid over het fraaie kerkhof heeft hij overgenomen van Hubert Nijhuis en dit doet hij zeer plichtsgetrouw.
Ook beheerd Gerrit zeer nauwkeurig de financiële organisatie van het kerkhof.
Op woensdag wanneer de schoffelploeg bij elkaar komt is Gerrit altijd een half uur
eerder om alles klaar te zetten en te coördineren. Moet er een boom gekapt worden of zand erbij komen, Gerrit regelt het allemaal. De zelfde werkzaamheden en
aansturing doet hij ook ten aanzien van het kerkenbos, de prachtige omgeving van
ons kerkhof. Dat de omgeving van het kerkhof en kerkenbos mooi is bleek ook weer
dat deze meerdere keren uitgekozen is voor TV opnamen, o.a. bij van Jonge Leu en
Oale Groond!
De overige activiteiten van Gerrit Schopman voor de kerk in De Lutte zijn:
hij is collectant, drager bij begrafenissen en kruisdrager. Tijdens de jaarlijkse
Hellehondsdagen is hij steevast met zijn ploeg elke ochtend aanwezig om de rommel op te ruimen. Tussen al het kerkelijke vrijwilligerswerk door wordt zijn taak als
buurtbuschauffeur niet verzuimd. Als laatste is Gerrit als deskundige betrokken bij
de revitalisatie van het centrum van De Lutte en dan vooral op de waterhuishouding
van deze omgeving. Bijvoorbeeld bij het deelproject Lossersestraat/Essenweg/
kerkenbos, zeg maar de rioolvergroting aan de Essenweg, is hij met zijn grote kennis
een zeer gewaarde adviseur voor de gemeente Losser.

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

Op initiatief van de St. Dorpsbelangen heeft De Lutte vanaf
dit voorjaar een elektrische aangedreven duo-fiets.
De aanschaf van deze fiets is mogelijk gemaakt door de
Stichting Puck Berhag, HUKA en Zwiep rijwielhandel.
Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch
mooie fietstochten door de omgeving van De Lutte
maken dan is deze duofiets iets voor u!
Samen met een fietsmaatje kunt u dan prachtige
tochten maken.

Hebt u geen fietsmaatje dan zijn er enkele vrijwilligers
beschikbaar. U kunt de fiets lenen van maandag tot en met vrijdag:
•
van 9.30 uur tot 12.30 uur of
•
van 13.00 uur tot 16.30 uur of
•
van 9.30 uur tot 16.30 uur
Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand aan dit
weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld
kan worden. Voor het gebruik van deze duofiets wordt een vrije gift gevraagd. Hebt
u interesse en wilt u de fiets reserveren bel dan naar het dorpshoes Erve Boerrigter,
tel. 0541-552009 of stuur een mail naar gea@dorpshoes.nl. Voor meer informatie en de
gebruikersafspraken en -voorwaarden zie: www.dorpshoes.nl.
Op zaterdag 21 april organiseert St. Dorpsbelangen een middag waarop mensen de nieuwe duofiets kunnen bekijken en ook een proefritje kunnen maken.
Dus kom tussen 13.30 uur en 15.00 uur naar het centrum van De Lutte
(schoolplein) en maak een proefritje!

VERFRAAING KROEPSWEG

Op woensdagmiddag 9 mei a.s. hebben wij een rondleiding
georganiseerd bij het klooster in Noord Deurningen.
We worden om 14.30 uur verwacht, vertrek parkeerplaats
dorpshoes De Lutte om 14.00 uur.
Er zijn twee mogelijkheden waarvoor u zich kunt opgeven:
1. Rondleiding met koffie kosten 3 euro.
2. Rondleiding met koffie en aansluitend een uitgebreide broodmaaltijd
met soep en een kroket kosten 11 euro.

Na het opheffen van de Vereniging van Huiseigenaren de Luttermolen, is er een
commissie gevormd die de besteding van het batig saldo van de vereniging een
doel moest geven. Een van de projecten, het verfraaien van de Kroepsweg, is nu
zover uitgewerkt en besproken met de gemeente Losser, dat men dit kan gaan
invullen. Het is zover, we gaan beginnen, is aangegeven door de commissie. De
middenberm van de Kroepsweg (de ingang van de Luttermolen) wordt verfraaid
met bloemen en planten. Dit kunnen zij niet alleen en daarom zoeken ze vrijwilligers, met groene handen, die hun gaan helpen bij het planten en later het onderhoud willen verzorgen. Er wordt natuurlijk een beroep gedaan op de bewoners van
de Luttermolen, maar sympathisanten uit de kern van De Lutte zijn natuurlijk van
harte uitgenodigd. Als je, je hierbij wilt aansluiten, neem dan contact op met een
van de organisatoren, Corrie Marsman (corriemarsman@icloud.com of 0610965573)
of Hendrike Herbrink (hendrikeherbrink@gmail.com of 0629584574).

Opgeven kan t/m 2 mei bij: Marian Voerman tel. 551805 of Aty Nijhuis tel. 511392
Mocht u geen eigen vervoer hebben, wilt u dit dan aangeven bij de opgave.

Wij rekenen op jullie medewerking.
-St. Dorpsbelangen De Lutte-

KBO DE LUTTE

6

7

DORPSINFOPUNT
Spreekuur/aanwezigheid

Maandag:	10.00 - 12.00 uur:
18.30 - 19.00 uur:
Dinsdag:	19.00 - 20.00 uur:
Donderdag:	10.00 - 12.00 uur:

PAASEIEREN ZOEKEN IN DE LUTTE

Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen
St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg etc.

Elk jaar wordt er door de (SPAR) paashaas 3 paaseieren verstopt in De Lutte.
Dit jaar zijn de eieren weer gevonden. Het was een leuke en gezellige actie. Waarbij de
kinderen een tas vol lekkernijen kregen.
De paaseieren waren dit jaar verstopt bij de sporthal, VVV kantoor en de Hellehond.

Wist u dat:
•

•
•
•
•

Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen
naar: 0541-552009
U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
Gedurende de week gastheren en vrouwen aanwezig zijn in het dorpshoes.
De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

NIEUW IN ONS DORPSHOES:
Een avondje met Eddy Oude Voshaar

donderdag 3 mei | 19.30 – 21.30 uur
graag vooraf aanmelden, telnr. 0541-552009 of mail; gea@dorpshoes.nl
Een voorstelling die het midden houdt tussen humor, fotografie, kunst en cultuur.
an de hand van prachtig beeldmateriaal neemt inmiddels bekende natuurfotograaf,
columnist , verhalenverteller en winnaar van de Losserse cultuurprijs je op een humoristische wijze mee op reis door het Land van de Dinkel. Dat stukje is volgens Eddy “Het
mooiste stukje van Europa, verder ben ik nog niet geweest”.
Het is een avondvullend programma met Twentse verhalen vol humor,improvisatie,prachtige fotografie en passie.
Eddy weet het landschap rondom de Dinkel te verheffen tot een waar kunstwerk.
Je ziet het land van de Dinkel zoals je het nog nooit hebt gezien.

Workshop sieraden- en woondecoratie

donderdag 17 mei | 19.00 – 21.30 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Weda van dorpshoes Erve
Boerrigter via gea@dorpshoes.nl op via telefoonnummer 0541-552009.
Onder leiding van Ina Bartelink van IBS-DESIGNS
Ben je zelf creatief en zijn er mensen in jouw omgeving die het ook leuk vinden om creatief bezig te zijn, dan is een sieraden- of decoratieworkshop net iets voor jou! Of het
nou gaat om een beginner of voor de gevorderde, sieraden of decoraties maken is voor
iedereen leuk. Zie je wel eens van die mooie aparte kettingen of decoraties, waarvan je
denkt: die zou ik zelf wel willen maken. Het leuke hiervan is dat je het precies zo kunt
maken als jij wilt. Je kiest je eigen kleuren en materialen .
Het is gewoon hartstikke leuk om te doen en je hebt al snel een mooi resultaat.
Tijdens de workshops staat Ine voor je klaar om je te helpen. Diverse creaties liggen
klaar als voorbeeld, waardoor jij je kunt laten inspireren. Geef u snel op want vol = vol!
Kosten: € 17,50 per avond.
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12DE HEURNETOCHT LOOPGROEP DE LUTTE

De sportief wandelafdeling van Loopgroep De Lutte organiseert zondag 6 mei alweer
de 12de Heurnetocht. Naast de 10, 20, 30 en 40 km is er tevens een 5 km wandeltocht
speciaal voor gezinnen met kinderen.
Wij gaan op berenjacht !!! Wie gaat ermee?
Op deze route zijn er spelletjes en zoekopdrachten met als thema “Wij gaan op
berenjacht” Dus heb jij zin in een spannend avontuur en wil jij graag beren spotten
dan dagen wij je uit om mee te gaan op berenjacht. Wij gaan door de bossen en over
modderige paden. Trek je laarzen aan en neem je vader en moeder mee.
Kunnen we op je rekenen?
De startijd voor de 5 km is tussen 9.30 uur en 11.30 uur bij Pannenkoekhoes De Stroper
aan de Bentheimerstraat 25.
Prijs: kinderen €1,50 en volwassenen € 4. Voor meer info www.loopgroep.nl

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA

Vrijdag 20 april
20:00 Lutheria DS 2
20:00 Lutheria DS 3

- Krekkers DS 3
- Fellini Vips DS 1

Zaterdag 21 april
09:00 Lutheria N6 1
- Wevo 70 N6 1
10:30 Lutheria N6 1
- Volley ’68 N6 1
12:00 Lutheria MC 1 - Springendal-Set-Up ’65 MC 5
12:00 Lutheria MC 2 - Ecare Apollo 8 MC 6
16:00 Lutheria DS 4
- Kuipers Flevoll DS 3
18:00 Lutheria DS 1
- D.V.O. DS 1
Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of onze Facebookpagina!
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OPHAALDAG ROMMELMARKT LUTHERIA 12 MEI

AFSCHEID JOHAN TENTEN SV DE LUTTE HANDBAL

Op tweede pinksterdag organiseert Lutheria wederom de jaarlijkse rommelmarkt op
het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De opbrengst komt ten goede aan de
volleybalvereniging.
Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen, komen leden van Lutheria op zaterdag
12 mei aanstaande bij u langs de deur in De Lutte (inclusief De Luttermolen) en het buitengebied. Dus ruim die zolder of kelder vast op en zet bruikbare spullen apart. Denk
hierbij aan speelgoed, servies, lampen, antiek, boeken, elektrische apparaten, fietsen,
meubels, gereedschap etc.
Natuurlijk kunt u ook zelf uw spullen brengen tussen 09.00 – 15.00 uur bij Heebing aan
de Lossersestraat 18 in De Lutte.
Op de rommelmarkt worden geen koelkasten, chemische zaken, sanitair, jaloezieën,
kleding, computers (en schermen), bankstellen en televisies aangeboden, deze spullen
zullen de leden dan ook niet meenemen.

Op zaterdag 24 maart heeft SV de Lutte Handbal afscheid genomen van Johan
Tenten als trainer van Dames 1.
Johan is de afgelopen 3 jaar als trainer en coach van Dames 1 actief geweest, daarvoor heeft hij ook een aantal jaren de jeugd getraind en heeft hij de keeperstrainingen verzorgd. Verder is hij ook een tijd lang actief geweest in de jeugdcommissie.
In 2017 heeft hij met het Dames 1 team het kampioenschap mogen vieren.
Johan is destijds in aanraking gekomen met de handbal in De Lutte via de peutergym, waar één van zijn kleinkinderen aan deelnam. Toen bleek dat Johan zelf
altijd actief gehandbald had en ook
lange tijd actief was geweest als
trainer en coach in Apeldoorn, zijn
voormalige woonplaats, waren de
contacten snel gelegd en zo is het
balletje steeds sneller gaan rollen....

Dankzij de vrijgevigheid van de Lutter bevolking is het mogelijk om een succesvolle
rommelmarkt te organiseren! Voor vragen kunt u bellen met 06-13920522 of mail naar
rommelmarktlutheria@hotmail.com

Johan heeft zaterdag eerst de thuiswedstrijd van Dames 1 bijgewoond
envoor
is daarna
de kantine
van de
Zie
actueleininformatie
de website:
sporthal, onder
hetFacebookpagina:
genot van een
www.lutheria.nl
of de
hapje en een drankje, in het zonnetje
gezet door de diverse teams en het
bestuur van SV de Lutte Handbal. Het
afgelopen seizoen heeft Johan door toenemende gezondheidsproblemen helaas
zijn rol als trainer en coach niet volledig kunnen uitvoeren; wij hopen dat Johan
goed zal herstellen en hopen hem dan ook nog vaak even te zien in de sporthal.
Johan bedankt voor al jouw inzet!
-Namens bestuur SV De Lutte Handbal-

SV DE LUTTE HANDBAL C1 KAMPIOEN
Op de laatste wedstrijddag zijn de meisjes
van de C1 kampioen geworden! Van de
16 wedstrijden werden er maar liefst 15
gewonnen en 1 gelijk gespeeld met een
positief doelsaldo van 197 doelpunten.
De sporthal was goed gevuld met maar
liefst 110 toeschouwers! De sfeer die deze
toeschouwers meebrachten maakten de
meiden nog fanatieker, top om te zien.
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Om het gezamenlijk af te sluiten bieden wij u de mogelijkheid bij terugkomst in De
Lutte aan te schuiven bij Chinees Indisch Restaurant Shing Sheng, om voor € 10,- p.p.
gebruik te maken van het buffet. Dit is dan voor eigen rekening.

Na de wedstrijd werden de meiden gehuldigd en gefeliciteerd door de vele toeschouwers. Daarna was er in de kantine
van de sporthal natuurlijk patat en snacks
en drankjes voor de meiden die nog lang
hebben na gefeest.

Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit doorgeven in de bus.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op want vol is vol.
(minimaal 40 personen en maximaal 55 personen)

Al met al was het een super geslaagd
seizoen met een hele leuke spontane
meidengroep. Veel succes alvast voor het
volgende seizoen als B1 meiden!

Opgave voor 24 april bij Dinet Punt 0541552250 0640197266 of Irma Spitshuis
0541551662 0612991286
-Met vriendelijke groet Het bestuur-

UITSLAGEN SV DE LUTTE HANDBAL
Het zaalseizoen is voorbij. In de afgelopen weken zijn de laatste wedstrijden gespeeld
met als hoogtepunt het kampioenschap voor C1, dames gefeliciteerd met deze
topprestatie!
Hierbij de uitslagen van de laatste competitiewedstrijden:
08-4 Dynamiek F2 - De Lutte F2 		
08-4 DSVD D2 - De Lutte D1 		
07-4 Olympia HGL DS2 - De Lutte DS1
24-3 De Lutte DS1 - Avanti Wilskracht DS1
24-3 De Lutte DB1 - Stevo DB1 		
24-3 De Lutte DC1 - Avanti Wilskracht DC2
24-3 De Lutte D1 - Bentelo D2 		
24-3 De Lutte F1 - D.S.V.D. F2 		
23-3 R.S.C. DMW2 - De Lutte DMW2

12 - 7
11 - 11
7 - 22
20 - 29
16 - 21
17 - 4
7 - 101
18 - 1
16 - 13

SINT PLECHELMUS HARMONIE TREEDT OP MET MARGA BULT
Op zaterdagavond 16 juni treedt Marga Bult op met de Plechelmus Harmonie tijdens
Night @ the Woodside. Na eerdere succesvolle openluchtconcerten met Ernst Daniël
Smid en Herman Finkers is ook dit jaar weer een artiest met landelijke bekendheid vastgelegd. Marga Bult is bekend van de Songfestival-hit ‘Rechtop in de wind’.
Tijdens Night @ the Woodside vertolkt zij verschillende songfestivalnummers.
Naast de zangkunsten van Marga bult zijn ook weer verschillende Lutter talenten
gevonden die zich samen met het harmonieorkest laten horen. Verder varieert het
programma van Neil Diamond en Tom Jones tot wereldberoemde hits van Michael
Jackson. Alle onderdelen van de muziekvereniging dragen bij om ook dit jaar weer een
fantastische midzomeravond neer te zetten.
Het concert vindt plaats in het openluchttheater aan de rand van het kerkenbos.
Noteer 16 juni alvast in uw agenda en houd ‘t Luutke in de gaten voor meer informatie
en de start van de kaartverkoop.

BUSREIS NAAR DE KEUKENHOF IN LISSE
Het bestuur van de Zonnebloem organiseert op maandag 30 april samen met Nijhuis
Taxi vervoer, een busreis naar de Keukenhof in Lisse, voor iedereen die dit leuk lijkt.
De kosten voor deze reis zijn € 40,- p.p. Dit is incl. bus, entree en kop koffie met koek.
Vertrek: Erve Boerrigter: 9.30 uur
Vertrek: Uit Lisse: 15.30 uur
12
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35STE DORPSLOOP IN DE LUTTE WORDT COMPLEET VERNIEUWD
De organisatie van deze hardloopwedstrijd heeft besloten om het parcours volledig
te veranderen. Het parcours wordt verlengd tot een rondje van 5 km en gaat zowel
door het dorp als door de groene omgeving rondom het dorp. De samenhang met het
dorpsfeest de Hellehondsdagen blijft en dus ook de gezelligheid en met een enthousiast publiek!
“Het nieuwe parcours sluit aan bij de wens van veel deelnemers aan de Dorpsloop.
Minder rondjes lopen door het dorp en een snel, uitdagend parcours. Met een groep
vrijwilligers van onze Loopgroep zijn we achter de schermen al een tijdje bezig en nu
kunnen we het uitdragen”, zegt voorzitter Bennie oude Egbrink vol trots. “Kom, doe
mee en ervaar het zelf!”
De organisatie van de Hellehondsdagen in De Lutte is blij dat de Dorpsloop doorgaat
en dat de samenhang met het jaarlijks dorpsfeest blijft. Iedereen is trots op de gezelligheid rondom de hardloopwedstrijd en het dorpsfeest. Hardlopers zowel recreanten als
wedstrijdlopers worden uitgedaagd om zich in te schrijven. Voor recreanten betekent
het nieuwe parcours meer genieten en voor de wedstrijdlopers is het een snel, gecertificeerd parcours waarvoor het eerste parcoursrecord nog gezet moet worden!
Net als voorgaande jaren zijn er loopafstanden van 2 km (voor de jeugd t/m 12 jaar),
5 en 10 km. De 2 km deelnemers lopen een parcours door het dorp zelf. Het langer
parcours is 5 km. Deelnemers van de 10 km lopen het 5 km-parcours twee keer. Ook de
bambiniloop voor de kinderen tot en met 6 jaar blijft (ca. 500 m).
De organisatie is nog bezig om het parcours te laten certificeren zodat het daarmee
weer een officieel wedstrijdparcours is. Op zaterdag 14 juli 2018 wordt dit parcours
voor de eerste keer gelopen, dus er is nog geen parcoursrecord gesteld. Ben jij degene
die het eerste record van deze vernieuwde Dorpsloop graag in handen wil hebben?
Meld je dan nu aan voor de
Dorpsloop in De Lutte!
Het nieuwe parcours is te zien
op de website:
https://loopgroep.nl/
dorpsloop
Ook de voorinschrijving is
mogelijk via deze website
en is open vanaf 15 april.
Actie: iedere 35e deelnemer
die zich inschrijft, mag gratis
mee.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
SPUUGVLEKKEN, WAPENS & VOETBALLERS

Stiekem glimlachend lees ik de column
van mijn collega-columniste Tessa, hoe
herkenbaar is dit! Kids die met een stralende glimlach je colbert onder spugen,
met de zure geur van melk terwijl je op
het punt staat om naar je werk te gaan.
Poepluiers, verdwenen spenen, spaghetti
overal behalve op het bord, ik was het al
bijna vergeten. Nu struikel ik over voetbaltassen in plaats van legoblokjes. Het
avondje Bruins werd een minicruise naar
Newcastle om een toetsweek van Saxion
af te sluiten. Ach, elke fase heeft zijn
charmes!!

Vorig jaar heb ik, in deze periode, een
column geschreven waarin kinderen het
hoofdonderwerp zijn. Sam en Tijn waren
toen mijn inspiratie, nu zijn het mijn oudste zoon en de jongeren in Amerika. Zij
protesteren tegen het geweld op scholen,
jongeren die onder schooltijd moeten
rennen voor hun leven omdat een andere
jongere zijn problemen denkt op te
kunnen lossen door lukraak te schieten op
zijn oude school en hierbij jonge, onschuldige levens vernietigt. Hoe bedenk je het?
Ga belletje drukken om je oude meester
of juf terug te pakken voor een saaie les
op school!! De president van Amerika,
die man met die geblondeerde haren
en zelfingenomen blik, schoof het af op
de psychische problemen van de dader.
Lekker makkelijk, mister president!!
Wat doe je er verder aan, behalve een
tweet sturen waarin je zegt mee te leven
met de nabestaanden, pff. Hoe dapper is
het dan dat jongeren in Amerika de straat
op gaan en opkomen voor hun rechten?

Op 1 april jl. was de “Mars voor ons leven”
tegen de Wapenwet in Washington met
indrukwekkende speeches van jongeren,
waaronder de kleindochter van Martin
Luther King. Zij heeft haar eigen droom,
dat het nu genoeg is. Het zijn jongeren
die willen dat er naar hen wordt geluisterd. Zij protesteren tegen het feit dat
iedereen een wapen kan kopen, alsof je
een ijsje koopt bij de ijssalon.
Er zijn tot nu 18 schietpartijen geweest
op middelbare scholen in Amerika in
2018. 18!! Mijn kids hebben niet eens 18
proefwerken/toetsen gehad in 2018!!
Ondertussen is er nog niets ondernomen
om het wapenbezit in Amerika beter te
regelen, te controleren, hoe je het ook
maar wilt noemen door “grote volwassen
mensen” die eigen belangen op de eerste
plaats zetten in plaats dat kinderen veilig
op school zijn.
Dat eigen belangen ook spelen in het
jeugdvoetbal mocht mijn oudste zoon
vier weken geleden ondervinden. Hij is
de fanatieke linksback in jongens onder
13, het vroegere D1. Wie zich het intro
van de vroegere voetbalserie op tv “All
Stars” kan herinneren weet hoe hij op
zaterdagmorgen naar het voetbalveld
gaat. Lekker voetballen met zijn teamgenoten en hopelijk drie punten mee naar
huis nemen. Helaas eindigde de wedstrijd
van 10 maart jl. voor hem in een ziekenhuisbed in het MST Enschede. Ik heb de
overtreding op hem, godzijdank, niet
gezien maar volgens ooggetuigen was
het een afschuwelijke, ondoordachte,
onverantwoorde en absoluut onnodige
overtreding!!
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Heel dapper van de jonge clubscheidsrechter van SV De Lutte om de jeugdspeler van de tegenstander direct met rood
uit het veld te sturen. Petje af voor hem,
gezien de reputatie van de tegenstander!
De tegenstander was een vereniging die
bekend staat om zijn fanatieke en zeer
mondige aanhang en die niet te beroerd
was om flink te protesteren tegen de rode
kaart. Want in hun ogen was het echt
geen rode kaart waard. Nou, de pijn, het
impact, de schrik en de röntgenfoto’s van
mijn zoons enkel spraken voor zich. Met
zijn vader bracht hij de hele dag door op
het MST Enschede waar hij uiteindelijk
om 21.00 uur werd geopereerd aan zijn
enkel. Met gips om zijn been mocht hij de
volgende dag weer naar huis.
Dat de eigen (club)belangen groot zijn
blijkt uit het feit dat de tegenstander dezelfde zaterdag al het verzoek doet bij SV
De Lutte om de rode kaart niet te melden
bij de KNVB.
Wat? De melding zou een schorsing voor
deze jonge voetballer betekenen en dat
kon hij wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen gebruiken. Oh, persoonlijke omstandigheden zijn dus een
vrijbrief om iemand onderuit te schoppen
en dan kom je er ook nog mee weg?! Niet
dus. De melding wordt gedaan.
Een paar weken na de overtreding krijgt
oudste zoon ziekenbezoek van zijn

tegenstander en elftalleider met een
grote zak snoep en een beterschapskaart.
Een ‘Sorry, dit was niet mijn bedoeling’
komt als excuus. Oudste zoon knikt maar
koopt er niets voor, zijn voetbalseizoen is
over. Ook het voetbalseizoen van de tegenstander is over, hij krijgt een schorsing
van acht wedstrijden. Of hij zich bewust is
wat hij heeft veroorzaakt met zijn overtreding, ik weet het niet. Oudste zoon snapt
er niets van, hij mist het voetballen, het
trainen en het plezier op de trainingen
met zijn teamgenoten. Hij heeft geen
idee wat hem is overkomen, dat iemand
doelbewust een overtreding begaat gaat
zijn verstand te boven.
In de week na het ziekenbezoek wordt er
gebeld dat de tegenstander beroep gaat
aantekenen tegen de schorsing. Het moet
niet gekker worden, zijn ze tegen een
brug aangelopen? Formulieren worden
ingevuld door oudste zoon, elftalleiders
van D1 en scheidsrechter van SV De Lutte
voor de KNVB om de ernst van de overtreding opnieuw aan te tonen. Als ouders
vertrouwen we erop dat de KNVB luistert.
I have a dream, dat ik in het nieuwe
voetbalseizoen kan kijken naar oudste
zoon die weer in het voetbalveld staat.
En dan struikel ik graag een keer over zijn
voetbaltas..
-Monique Greftenhuis-

COLLECTE REUMAFONDS
In de week van 19 t/m 24 maart was de collecte voor het Reumafonds.
de opbrengst hiervan was €1855.66, waarvan €1567.88 in De Lutte opgehaald en
€287.88 in Beuningen. Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle
collectanten voor hun inzet.
Lies ter Linde en Ineke Haarman
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GRUT OET DE LUTT

Kinderen kunnen in al hun wijsheid en
onbevangenheid vaak (onbedoeld)
grappig en eerlijk uit de hoek komen.
Naar dat soort uitspraken gaan wij
op zoek voor deze rubriek. Het enige
dat u hoeft te doen is de betreffende
uitspraak, de naam van het kind en de
leeftijd (desnoods alleen de voornaam)
en de context waarin de uitspraak werd
gedaan aan ons door te mailen.
Inzendingen voor ‘Grut oet De Lutt’ kunnen worden verzonden naar Tessa Olde
Riekerink
(tessaolderiekerink@ gmail.com).

KIEK ES
KIEK ES!
En opnieuw moeten we op deze plek melden dat er geen winnaar is voor Kiek Es.
Niemand wist ons te melden dat Tessa een foto had gemaakt van de pomp die toch
al vele jaren aan de gevel hangt van de woning van de familie Van Benthem aan de
Nachtegaalstraat 14 (bij het voetpad tussen de Nachtegaalstraat en de Merelstraat).
Heel erg jammer maar de digitale wisselbeker wordt nog even niet doorgestuurd naar
de volgende winnaar. Hopelijk zal dat over drie weken al het geval zijn.
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t
Luutke maakte Tessa 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 doorgeven. Veel succes. En het
spreekt voor zich dat we in het volgende
Luutke wel een winnaar bekend hopen te
maken.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 22 april:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v.
Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Mirthe en Joyce Rolink
Collecte
: 2e collecte voor Roepingenzondag
Woensdag 25 april
: 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 29 april:
9.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Dinsdag 1 mei
Woensdag 2 mei
Vrijdag 4 mei:
19.15 uur

: Communieviering m.m.v. Themakoor
: mevr. I. Onland
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
: Dodenherdenking m.m.v. Werkgroep 4 mei

Zondag 6 mei:
9.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Eucharistieviering m.m.v. Themakoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. G. Maseland
: Bart Rolink en Lars Grote Beverborg

Dinsdag 8 mei

: 19.00 uur Rozenkrans

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
9.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: Voorganger pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. T. Volker
Gedoopt:
Hidde, zoon van Maurits en Marloes Westerik . Zwaluwstraat 4.
Zoë, dochter van Maarten Keizer en Jolien Bergman. Korenmolen 15.
Sven, zoon van Mark Engbers en Esther Jannink. Torenmolen 37.
Myrthe, dochter van Mark Engbers en Esther Jannink. Torenmolen 37
Fem, dochter van Mark Rolink en Cindy Schouten Lutterzandweg 22A
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind(ren).
18

Intenties
Zondag 22 april: Jan Nijhuis (Rosmolen), Martin Volker, Dini Heebing-Lentfert,
ouders Dierselhuis-Bosch, Willy Punt, Gerrit olde Rikkert, Herman Koertshuis,
Rikie grote Punt-Nijhuis, Ester Bentert-Poorthuis, Henk Steenbekke.
Jaargedachtenis: Frans Rosink, Marie Seijger-Schasfoort, Henk Tijdhof, Johan
Huttenhuis, Dries oude Roelink.
Zondag 29 april: Ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, Hennie oude Egberink,
Jan Nijhuis (Rosmolen), Annie Vlutters-Kamphuis, Martinie Huegen-Zonsbeek,
Johan Schasfoort, Jan Schaepers, Toon van Langen, Ouders Lentfert-Siegerink,
Rikie grote Punt-Nijhuis, Ester Bentert-Poorthuis, Henk Steenbekke, Willy Punt.
Jaargedachtenis: Jan van Langen, Marie Egberink-Zwiep, Annie Niehof-Nolten,
Herman Oude Nijeweme, Antoon Spitshuis, Dini Heebing-Lentfert, Harry Lucas,
ouders Olde Riekerink-Brookhuis.
Zondag 6 mei: Ouders Mensink-Harbert, Jan Nijhuis (Rosmolen), Toon van
Langen, ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Volker-Ter Linde, Frans Brookhuis,
Herman Koertshuis, Rikie grote Punt-Nijhuis, Ester Bentert-Poorthuis, Henk
Steenbekke, tot zekere intentie, uit dankbaarheid.
Jaargedachtenis: Echtpaar Scholtefleer-Elderink, Ouders Zanderink-Möllenkotte
(Aust), Jan Mensink, ouders Vrijkotte-Gilbers, Elly Pross-Mensink.
Pastorpraat:
Wachten en voortgaan
Het is vroeg in de ochtend als ik dit schrijf en de vogels buiten fluiten volop in de
opkomende zon. De lente lijkt nu eindelijk echt aangebroken, er is bloesem aan
de bomen, de bloembollen knallen uit de grond en her en der brengen
perkplantjes weer kleur aan onze wereld. Nieuw leven is ontstaan.
Het is de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In onze kerken vierden we de
opstanding van Christus; van Hem die ons het voorbeeld gaf om op te staan
tegen alle onrecht, en die oog had voor de zwakkeren in de samenleving. Veertig
dagen zijn vooraf gegaan aan het Paasfeest. Veertig dagen telt de tijd na Pasen
tot aan Hemelvaart. Veertig, dat staat in de bijbel voor een mensenleven lang. In
deze periode lezen we dagelijks dat Jezus keer op keer verschijnt aan de
apostelen. Het is een blijde tijd waarin de vreugde om de overwinning op de
dood blijft klinken. Dan volgt het onvermijdelijke: het afscheid van Jezus in zijn
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'Hemelvaart'. De Christelijke betekenis van Hemelvaart en van Pinksteren lijkt
meer en meer verloren te gaan in onze westerse samenleving. De opdracht aan
ons gegeven blijft staan. We mogen het verhaal over God
t wíj zijn werk op aarde verder moeten zetten. In het document Vreugde van
Liefde schreef paus Franciscus dat het hart van het christendom de liefde is. Hij
roept ons, christenen, daarmee op om een barmhartige kerk te zijn voor elkaar
en zorg te dragen voor de wereld waarin we leven. Als we zo in de lente het
nieuwe leven rond zien springen, in de dieren, in de kinderen dan weten we wat
ons te doen staat, een mensen leven lang.
Pastor Schraven

vooral op de water huishouding van deze omgeving. Bijvoorbeeld bij het
deelproject Lossersestraat/Essenweg/Kerkenbos, zeg maar de rioolvergroting
aan de Essenweg, is hij met zijn grote kennis een zeer gewaarde adviseur voor de
gemeente Losser. Al met al lijkt het me overduidelijk dat de paaskaars dit jaar
naar Gerrit gaat, zeer verdiend en ik denk dat iedereen het daar volledig mee
eens is! Tot slot wil ik jouw Gerrit en jouw naasten van harte feliciteren met dit
eerbetoon! Dat we je nog lang in ons midden mogen hebben. Vrijwilligers zoals
jij zijn voor onze geloofsgemeenschap van onbetaalbare waarde!
Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte Maria Wolbert-Closa Rodrigo

Uitreiking Paaskaars 2018
Dit is natuurlijk ook de reden dat ik hier nu een stukje schrijf, traditie getrouw
mag ik de paaskaars van het afgelopen jaar uitreiken aan een vrijwilliger die veel
voor onze geloofsgemeenschap doet. En nog steeds hebben we gelukkig een
groot aantal mensen die hiervoor in aanmerking komen. Dit jaar is de keuze
gevallen op de heer Gerrit Schopman! Gerrit is een harde werker, vooral achter
de schermen en van alle markten thuis! Hij is coördinator van het kerkhof. De
verantwoordelijkheid over ons mooie kerkhof heeft hij overgenomen van Hubert
Nijhuis en dit doet hij zeer plichtsgetrouw. Hij neemt altijd de verantwoordelijkheid op zich. Ook beheerd Gerrit zeer nauwkeurig de financiële organisatie van
het kerkhof. Op woensdag wanneer de schoffelploeg bij elkaar komt is Gerrit
altijd een half uur eerder om alles klaar te zetten en te coördineren. Moet er een
boom gekapt worden of zand erbij komen, Gerrit regelt het allemaal. We hebben
een kerkhof om trots op te zijn, ik denk wel een van de mooisten in de regio. En
dan niet te vergeten het Kerkenbos, de prachtige omgeving van ons kerkhof. Ook
hier houd jij je mee bezig Gerrit, o.a. bij NL doet, maar zeker ook de rest van het
jaar in het onderhoud. Dat de omgeving kerkhof en kerkenbos mooi is bleek ook
weer dat deze meerdere keren uitgekozen is voor TV opnamen, o.a. bij van
Jonge Leu en Oale Groond!
Met Allerzielen wordt het kerkhof extra mooi gemaakt en tevens wordt er
speciale verlichting aangebracht. Altijd een hele warme en haast spirituele sfeer
in deze donkere avond. Onze overleden dierbaren krijgen zo een waardige
rustplaats en blijven altijd in de nabijheid van onze gemeenschap.
Onze zeer gewaardeerde schoffelploeg heeft overigens gezamenlijk al een
promotie doorgemaakt, ze zijn nu kerkhof beheercommissie! Een titel die ze met
recht toekomt! Verder is Gerrit nog collectant, drager bij begrafenissen,
kruisdrager en opruimer bij de Hellehondsdagen. Tussen al het werk door wordt
er vaak nog snel een rit gereden met de buurtbus. Als laatste is Gerrit als
deskundige betrokken bij de revitalisatie van het centrum van De Lutte en dan

Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.
Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal
kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te
laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse.
Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten
om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de
doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop, Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.
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Roepingenzondag
In het weekeinde van 21 en 22 april wordt aandacht geschonken aan de roeping
tot religieus leven, alsook om te gaan werken in de kerk als pastoraal werkende,
diaken of priester. James Keuben, priesterstudent van het aartsbisdom zal in de
eucharistieviering op 22 april om 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk te Denekamp
getuigenis geven van zijn motivatie om priester te worden.
U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht
Naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht vanaf
september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane
Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd
permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste
(basis)jaar van deze opleidingen voor vrijwillige medewerkers in de parochies
wordt aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna
is het programma gericht op de onderscheiden opleidingen. Folders over de
Utrechtse opleidingen worden dezer dagen verspreid binnen de parochies.
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8 april t/m 28 oktober

iedere zondag
geopend
van 10.00 - 17.00 uur

zon
d

Kardinaal Eijk doet “een dringend beroep om met prioriteit binnen de parochie
of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier
opleidingen.” Het Ariënsinstituut in de Utrechtse binnenstad is bekend als
diocesane priesteropleiding. Voor de academische vorming werkt het samen
met de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Voor anderen is er op Hboniveau een eigen opleiding ontwikkeld: het Theologicum Johannes Paulus II. Alle
priester-studenten volgen naast het programma van de TST of het Theologicum
Johannes Paulus II een aanvullend studie- en vormingsprogramma op het
Ariënsinstituut. Naast deze priesteropleiding biedt het aartsbisdom opleidingen
aan voor vrijwillige medewerkers voor onze parochies. Kardinaal Eijk: “De
samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het
aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de
omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie
van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst
vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente
diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en
verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie willen en
kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.”Het Aartsbisdom
Utrecht wil vanwege deze veranderingen een goede opleiding en vorming geven
aan vrijwilligers die in toenemende mate medeverantwoor-delijkheid dragen
voor catechese, caritas en diaconie binnen de parochie, aldus kardinaal Eijk.
Voor de opleidingen zoekt het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten
die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of
affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over
managementcapaciteiten (leiders). Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni
a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. Meer informatie over
criteria e.d. is te vinden in de folders, die achter in de kerk liggen. U kunt de
folders ook downloaden van www.ariensinstituut.nl/opleidingen.
Pastoraal team Lumen Christi
Bericht alleenstaanden
Op woensdagmiddag 16 mei komen wij weer samen in het parochiecentrum.
We gaan er weer een gezellige middag van maken.
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. Annie Hollink en Miny Meijer
Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi
Zie: ’t Luutke 5.
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Grolsch pils
krat 24x30cl of
16x45cl*

ieding:
b
n
a
a
ag

10.

*maximaal 4 per klant
alleen geldig op 8, 15, 22 en 29 april 2018
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