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Agenda

14 Jun Jubileumconcert
15 Jun Vieren 50jr priester Jacobs
16 jun Voorbereiding vormsel 2014
17 Jun Zijactief: Fietstocht vertrek
21 Jun Terugkomviering
25 Jun KBO fietstocht
27-29 Jun Hellehondsdagen
28 Jun 31e Dorpsloop
16 Jul KBO: gezellige middag

"Dierenleed in De Lutte"

Kaartverkoop gestart! Bij de
bekende voorverkoop
adressen en nu
ook online!
#DeLutte

Jaarkalender 2014

Geslaagde vierde Lutter voorjaarstocht 2014

11 Jun
14 Jun
15 Jun
16 jun
17 Jun
21 Jun
25 Jun
27-29 Jun
28 Jun
16 Jul
20 Jul
19 Aug
23 Aug
1 Sep
12 Sep
16 Sep
21 Sep
2 Okt
13 Okt
21 Okt
23 Okt
22 Nov
7 Dec
26 Dec

Graag willen wij nog even reageren op uw deelname aan de fietstocht in De Lutte op
25 mei. Mede door uw deelname en de goede weersomstandigheden is de fietstocht
een groot succes geworden.
We mochten een overweldigend aantal deelnemers verwelkomen, 255 in totaal.
Dit was voor ons weer meer dan waar we op gerekend hadden.
Gelukkig hebben we iedereen prima kunnen bedienen en hebt u ons in grote getale laten
weten dat u enorm genoten hebt van de uitgezette route.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw deelname en hopen u volgend jaar weer te
mogen begroeten. We zullen u z.s.m. op de hoogte stellen van de nieuwe datum voor de
fietstocht in 2015.
Alle deelnemers die dit jaar en vorig jaar hun mailadres hebben achtergelaten, hebben
een bedank-mailtje ontvangen. Wilt u de volgende keer ook een bericht ontvangen en
op de hoogte gehouden worden over de volgende fietstocht, dan kunt u dit doorgeven
aan: JGPTijmanopSmeijers1951@kpnmail.nl

KBO: bustocht naar de Posbank. Start 9.00 uur bij De Vereeniging
40-jarig jubileumconcert Lutter Muzikanten
Vieren 50-jaar priester Henk Jacobs om 10.30 uur
Ouderavond voorbereiding vormsel 2014 om 20.00 uur in het parochiecentrum
Zijactief: Fietstocht vertrek 13.30 uur
Terugkomviering Communiekantjes
KBO: 14:00 fietstocht Start op het kerkplein
Hellehondsdagen
31e Dorpsloop (organisator Loopgroep De Lutte)
KBO: gezellige middag bij Erve Dalhoes vanaf 14.00 uur
Jubileumviering zondagmorgen 9.00 uur
Spreekuur wijkagent Bennie Peters in Dorpshoes Erve Boerrigter
Open Air Keet'n Zwart
KBO: 14:00 fietstocht Start op het kerkplein
KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshofke
Zijactief: Openingsavond 19.00 uur
Landleven fietstocht
Zijactief: Regioledendag
KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in de Vereeniging
Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
KBO: 18:30 Wandeltocht in schemering
H. Vormsel om 19.00 uur
30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
Kerstwandeling VVV

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

0541-551355
0541-523005
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 hulpmiddelen. 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 9 loopt van 2 Juli t/m 23 Juli kopij
inleveren voor woensdag 25 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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Met vriendelijke groet,
Jan Tijman op Smeijers,

Luutke? Roept u maar!
Hoe kunnen we ’t Luutke nog lezenswaardiger en interessanter maken? Die vraag komt
regelmatig aan de orde als de redactie van ons dorpsblad in vergadering bijeen komt.
Om een antwoord te krijgen op deze kwestie treft u in deze uitgave van ’t Luutke een
enquêteformulier aan. Wij hopen dat veel Luttenaren de moeite nemen om hun mening
over ’t Luutke te geven. Dat kan door het formulier in te vullen en vóór 2 juli af te geven
in dorpshoes Erve Boerrigter. Wie dat makkelijker vindt, kan de enquête ook digitaal
invullen op www.delutte.com.
In deze enquête worden onder meer vragen
gesteld over de vormgeving en over de mate
waarin ’t Luutke wordt gelezen. Maar wellicht nog
belangrijker zijn de zogeheten open vragen. Daarin
kunt aangeven wat u mist in ons dorpsblad, mogen concrete suggesties worden gegeven en kunt
u ook overige op- of aanmerkingen kwijt. Meer
columns, meer opinie, meer foto’s, we horen het
graag van de lezers.Des te groter de respons, des
te meer handvatten wij krijgen aangereikt om ’t Luutke nog beter te maken. En mocht u
graag mee willen helpen bij de totstandkoming van ons dorpsblad, ook dat mag u
aangeven in deze enquête.
De redactie bedankt bij voorbaat alle respondenten voor hun inbreng.
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KRONIEK DE LUTTE
De Judith Hoeve

Helmich Benjamin Blijdenstein, geboren in 1869, was ook een van de textielfabrikanten
uit Enschede die zijn oog had laten vallen op de mogelijkheden in het buitengebied van
De Lutte.
Ten noorden van het zgn. Haagse Bos kocht hij gronden op, die hij liet ontginnen en
inrichten tot een landgoed dat de naam kreeg: “De Snippert”. De fraaie herenboerderij
“de Judith Hoeve” liet hij in 1912 bouwen door de Heidemij in zijn functie als commissaris van dit bedrijf en de eerste steen werd gelegd door zijn dochter Judith en wel,
volgens de nog steeds aanwezige gevelsteen, op 27 november 1912.
Aanvankelijk stond de Judith Hoeve in een kaal
landschap, maar met medewerking van de
Heidemij en zijn fabrieksarbeiders begon H.B.
Blijdenstein aan de ontginning van de heidevelden
en de woeste gronden tot akkers en weilanden
en uiteraard ook voor bosbouw, want hij was een
jachtliefhebber. H.B. Blijdenstein overleed in 1919
en zijn weduwe Hermina van Heek erfde het landgoed De Snippert en zij ging verder met de uitbreiding van de veeteelt- en landbouwbedrijf. Ook zij deed dit in nauwe samenwerking met de Heidemij en de voorzitter van deze
maatschappij plantte in 1921 bij de Judith Hoeve een lindeboom bij een gedenksteen ter
nagedachtenis aan H.B. Blijdenstein. De inmiddels groot geworden linde en de gedenksteen zijn nog steeds aanwezig bij de Judith Hoeve.
Als gevolg van de neergang van de textielindustrie moest ook door de familie Blijdenstein de broekriem flink worden aangehaald en 1930 werd de Judith Hoeve verkocht aan
particulieren.
Na het overlijden van de weduwe Hermina
Blijdenstein – van Heek in 1941 erfden haar
twee kinderen elk een deel van “De Snippert” en in 1964 werd een deel van het landgoed aangekocht door Natuurmonumenten.
Als men vanaf de Oldenzaalsestraat over de
gruisweg naar de Judith Hoeve gaat staat
rechts van deze weg te midden van oude
heidegrond nog een vakantiehuis van de
familie Blijdenstein. Dit is echter privégrond
en dus niet toegankelijk, maar grote delen
van het landgoed zijn wel toegankelijk voor wandelaars en fietsers, die ook van harte
welkom zijn op de Judith Hoeve zelf.
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Deze wordt nu n.l. geëxploiteerd als een Landgoedboerderij met o.a. een theeschenkerij
en stallen waar men de aanwezige dieren kan bekijken.
Velen zullen ongetwijfeld wel eens gewandeld of gefietst hebben over dit landgoed en
langs de monumentale boerderij en aan degenen, die hier nog niet geweest zijn zeg ik:
doen !
Tonnie Bekke

31e editie Dorpsloop De Lutte

Een dorpsfeest als de Hellehondsdagen is niet meer voor stellen zonder de bekende
Dorpsloop, georganiseerd door Loopgroep De Lutte.
Vele nationale en internationale topatleten hebben in het verleden aan de start gestaan
en ruwweg hebben in al die jaren ongeveer 20.000 deelnemers deelgenomen.
Een imposant aantal en het organisatieteam van Loopgroep De Lutte is ook dit jaar weer
druk doende om er weer een geslaagd evenement van te maken. In het verleden lag
men wel eens in de clinch met een EK of WK voetbal. Dat is dit jaar ook weer het geval.
Als Nederland de voorronde doorkomt bestaat de mogelijkheid dat ze dezelfde avond
moeten aantreden. De organisatie heeft daarom gemeend de aanvangstijden te moeten
aanpassen om ook voetballiefhebbers aan hun trekken te laten komen.
Een aantal activiteiten zijn inmiddels al weken geleden opgestart. De clinic voor groep 7
van de St. Plechelmusschool is daar een voorbeeld van. Onder leiding van ervaren trainers van Loopgroep De Lutte zijn de leerlingen zich aan het voorbereiden op de 2,5 km.
Verder zijn er tientallen lopers die meedoen aan de beginnersclinic. Wekelijks worden zij
getraind door trainers van Loopgroep De Lutte ter voorbereiding op hun eerste 5 km.
Natuurlijk hoopt de organisatie weer veel nationale en internationale deelnemers aan de
start te hebben en vanzelfsprekend veel uit ons eigen dorp.
Dus dit jaar vervroegde aanvangstijden:
14.15 uur Bambiniloop, ca. 500 mtr voor kinderen t/m 6 jr.
14.30 uur 2,5 km voor de jeugd t/m 12 jr.
15.00 uur 5 km
16.00 uur 10 km
Op de 5 en 10 km word er gestreden om
de snelste Lutterse dame en heer, waarvoor een extra prijs beschikbaar is.
Voorinschrijven( via website) kan tot 22
juni, echter na-inschrijven kan nog tot
uiterlijk 30 min. voor aanvang van de Dorpsloop in Dorpshoes Erve Boerrigter. Voor
meer info: www.loopgroep.nl.
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Dierenleed

Helaas komt het voor! Én ja, ook in ons dorp!
Bij de redactie van 't Luutke is het volgende bericht binnengekomen over poes Lotje. Zij was een nachtje weg gebleven
en toen ze de volgende dag terug kwam zat de vacht van
Lotje helemaal onder de vieze olie en miste ze een tand. De
dierenarts heeft getracht haar te redden en vertelde dat een
andere kat uit De Lutte hetzelfde was overkomen. Helaas
is Lotje tengevolge van hetgeen haar is overkomen later
overleden. Het is zielig als een dier zoiets overkomt en het
raakt soms ook een gezin erg hard. In het verleden zijn er op
verschillende plaatsen in De Lutte stukken vergiftigd vlees
en gebakken sponsen gevonden. Als een hond, kat of welk
dier dan ook dit binnen krijgt dan kan dat fatale gevolgen
hebben. Laten we met zijn allen uitkijken wat onze dieren doen en waar ze zijn! Maar wij
vragen u ook uit te kijken naar mensen die deze wreedheden plegen.
Want dierenleed is ook echte leed voor mens en dier.
Mocht je iets verdachts zien bel de wijkagent 0900-8844
Zie je een dier in nood, bel de dierenambulance 06 - 53 74 75 78
- Advertentie -

De wijkzuster is
terug in De Lutte!
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De Lutte
Dorpshoes Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
0541 - 55 26 38
Maartje Thuiszorg en
uitleen hulpmiddelen
Maandag t/m vrijdag
Van 10.00 tot 12.00 uur
Dagbesteding
Dinsdag en vrijdag
Van 10.00 tot 16.00 uur
www.maartje.nl
info@maartje.nl

Ook 37ste Hellehondsdagen WK-bestendig
Niet voor het eerst vallen de Hellehondsdagen in een groot voetbaltoernooi. Het speelschema van de WK maakte het noodzakelijk dat het programma moest worden aangepast. Zo begint de Dorpsloop zaterdag al om 14.15 uur. En is het aanvangstijdstip van de
veiling op zondag noodgedwongen verplaatst naar 15.30 uur. Ondanks al dat voetbalgeweld ziet het programma er op alle fronten weer veelbelovend uit.
De 37ste editie van de Hellehondsdagen begint vrijdag 27 juni met een nieuw onderdeel
van de Beach Games. Vanaf 17.00 uur strijden bedrijventeams uit De Lutte (en omgeving) op het Lutter Copacabana om de prijzen. Het inschrijfgeld dat de deelnemers aan
dit Culinaire Beachvolleybal betalen, omvat gratis drankjes en overheerlijke hapjes van
de barbecue. Bij een nieuwe aflevering van ‘Rondom de Hellehond’ wordt de jeugd om
18.30 uur de jeugd weggeschoten en beginnen om 19.30 uur de senior-mountainbikers
aan hun wedstrijd. Na afloop worden in de tent de prijzen getrokken van de Hellehondsloterij. Nadat de prijzen zijn verdeeld, wordt het podium onder de bomen vrijgemaakt
voor de artiesten die zich laten begeleiden door De Lut’s Got Talent Band. Een band die
vorig jaar al een fantastische indruk maakte en dit keer voor nog meer spektakel gaat
zorgen. Dat het beregezellig gaat worden en het dak eraf gaat, staat als een paal boven
water!
Het zaterdagprogramma (28 juni) staat vooral in het teken van de jeugd. Voor de jongeren wordt ’s morgens en ’s middags een spectaculaire Wipe Out gehouden op het
evenemententerrein voor de dorpsboerderij. De organisatie is bij SV De Lutte in bijzonder goede handen. Om 10.00 uur start ook een gratis programma voor de allerkleinsten
op het Johan van Grunder-Jensplein voor het dorpshoes. In verband met het WK wordt
al om 14.15 uur het eerste startschot gelost voor de Dorpsloop. Voor meer informatie
over aanmelding en aanvangstijdstippen kunt u op www.hellehond terecht. Vermeldenswaardig bij deze Dorpsloop is zeker ook de boodschappenactie van de organiserende
Loopgroep De Lutte. De vervroegde start van de Dorpsloop heeft tot gevolg, dat de
Spar-supermarkt zaterdagmiddag slecht bereikbaar is. De Loopgroep heeft zich bereid
verklaard om dat ongemak zoveel mogelijk te beperken.
Bij de kassa van de Spar ligt binnenkort een boodschappenlijstje met daarop de meest
gevraagde producten. Wie zaterdag niet in staat is om zijn of haar boodschappen te
halen bij de Spar kan zo’n lijst invullen en voor uiterlijk donderdag 27 juni inleveren bij
de kassa van de Spar. De boodschappenlijst is natuurlijk ook te downloaden op www.hellehond.nl. Uw bestelling wordt dan op zaterdag 28 juni gratis aan huis afgeleverd door
de Loopgroep De Lutte. In de ‘tent’ onder de bomen staat het gehele weekend een groot
(4x3 meter) scherm opgesteld. Mocht Oranje de poule doorkomen, dan moet de ploeg
van Louis van Gaal zaterdag- of zondagavond om 18. 00 uur de volgende horde zien te
nemen. In dat geval zorgen wij voor een zinderend Oranje-sfeertje in de tent met natuurlijk speciale acties als er gescoord wordt door ‘onze jongens’. Vanaf 21.00 uur zorgt
de band Noah voor een fantastische stemming op het podium onder de bomen.

Maartje is onderdeel van
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Vakantie en spreekuur wijkagent Bennie Peters

In verband met mijn vakantie en de sluiting van de dorpsboerderij tijdens de schoolvakantie, is er geen spreekuur op de dinsdagen tijdens de vakantieperiode. Vanaf dinsdag
19 augustus 2014 ben ik weer aanwezig op mijn spreekuur. Dit houdt niet in dat ik helemaal niet bereikbaar ben. U kunt altijd bellen, mailen, of via
Twitter en Facebook contact opnemen. Ik zal dan z.s.m. contact met u opnemen.
t h e

e n t e r t a i n m e n t

c o m p a n y !

Bennie Peters (Wijkagent de Lutte en Beuningen)
Telefoon: 0900-8844
E-mail: bennie.peters@twente.politie.nl Twitter: @WijkagentBennie

KBO- De Lutte

Deze zeskoppige band staat tijdens de live-optredens altijd garant voor veel spektakel en
interactie.
Op de slotdag van Hellehondsdagen (29 juni) wordt er vanaf 09.00 uur opnieuw een kofferbakverkoop gehouden op het terrein voor dorpshoes Erve Boerrigter. In de boomgaard naast Erve Boerrigter begint om 10 uur de Home Made Fair, een knusse markt
waar de bezoekers bij tientallen kraampjes terecht kunnen voor (h)eerlijke producten
van eigen bodem, leuke snuisterijen en smaakvolle, tweedehands spulletjes.
Om 10.00 uur begint voor het dorpshoes Erve Boerrigter ook de tweede editie van de
HHD-boekenmarkt. Gezien het aantal aanmeldingen dat tot nu toe is binnengekomen,
kan nu al worden voorspeld dat het aanbod voor de liefhebbers van lezen die dag groot
zal zijn. Het dorpshoes houdt zondag 29 juni open huis, waarbij informatie verkrijgbaar
is over de activiteiten en cursussen die het komende seizoen in Erve Boerrigter worden
gehouden.
Tal van verenigingen staan in de dorpskern opgesteld en proberen met een ludieke
activiteit de clubkas te spekken. Voor de basisschooljeugd is er vanaf 10.00 uur weer
een kleedjesmarkt; ideaal om verzekerd te zijn van wat extra vakantiegeld. Natuurlijk is
er het gehele weekend kermis voor de jeugd. In verband met het WK begint de miniplaybackshow zondagmiddag om 13.30 uur. De veiling waarmee traditiegetrouw de HHD
worden afgesloten, begint al om 15.30 uur. Ook dit jaar komen uitzonderlijke stukken
onder de hamer van de beide veilingmeesters.
Voor meer informatie over de Hellehondsdagen en aanmelding voor de Home Made Fair,
boekenmarkt, kofferbakverkoop en De Lut’s Got Talent zie www.hellehond.nl.
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Onze ledenvergadering op 25 april was goed bezocht. Toch denkt het bestuur van de
KBO dat er nog veel senioren in ons dorp wonen die nog niet op de hoogte zijn van de
voordelen die het lidmaatschap van de KBO hen kan bieden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de hulp die de leden (gratis) kunnen krijgen bij alle mogelijke vragen die ons
bezig houden over wonen, zorg, welzijn en ook juridische zaken. Ook de hulp bij het
invullen van uw belastingaangifte kan heel welkom zijn. Er is nog veel meer, zoals korting
op uw rijbewijskeuring en de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten.
Bovendien ontvangt u als lid 10 keer per jaar gratis het magazine Nestor met niet alleen
mooie en nuttige verhalen maar ook interviews die u zeker zullen interesseren. Als u
nieuwsgierig bent, kijk dan eens op: www.uniekbo.nl, daar kunt u alles lezen over onze
vereniging.
Als u belangstelling hebt, kom dan eens kijken bij een van onze activiteiten in De Lutte.
Vraag eens bij de aanwezige bestuursleden naar de mogelijkheden. Op 25 juni is er weer
zo’n gezellige fietstocht. We starten om 14.00 uur op het kerkplein. Er zijn geen kosten
aan verbonden maar neemt u zelf wel wat drinken mee voor onderweg? Mocht u die dag
verhinderd zijn dan kunt u het inhalen op 1 september want dan gaan we weer fietsen;
zelfde tijd en startplaats.
Tijdens onze ledenvergadering nam Johan
Bosch afscheid als bestuurslid. Negen jaar
lang heeft hij volgens eigen zeggen met
plezier deel uitgemaakt van het bestuur en
hij deed dit op zijn eigen rustige maar zeer
betrokken manier. De voorzitter, Aly Schoordijk, sprak dan ook namens de andere leden
haar grote waardering uit voor zijn inbreng.
Als dank kreeg Johan een mooie plantenbak
voor in de tuin. Het bestuur wenst u een
warme en gezonde zomerperiode en hoopt
u spoedig weer bij een van onze activiteiten
te zien.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 15 juni

Hennie Oosterbroek,Ouders Schopman-Aveskamp Bernard Hampsink, Dinie
Nijhuis-Aveskamp, Hubert Nijhuis.
Jaargedachtenis: Ouders Punt-Kempers, Ouders Tijans-Volker, Stien RolinkPikkemaat, Theo van de Vechte, Annie uit het broek, Martin Evers, Hendrik
Grunder, Gerard Haarman (Merelstraat).

10.30 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

50 jarig priesterjubileum pastor H. Jacobs en
Dieny Veltmaat 50 jaar werkzaam op de pastorie
: Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor
: pastor H. Jacobs
: Mevr. T. Volker
: Elleke Visschedijk en Sem Kole

Woensdag 18 juni

:19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 21 juni
18.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

Herhalingsviering 1e communie
: Eucharistieviering
: pastor T. Munsterhuis
: Mevr. M. oude Ophuis
: Bram en Coen Volker

Zondag 22 juni:
10.30 uur

Géén viering
: Doopviering

Woensdag 25 juni

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 29 juni: Annette Olde Hendrikman-Wigger, Hendrik Wigger, Gerhard
Welhuis Bavelsweg, Jan Volker, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Antonius Grote
Punt, Jan Wonniger, Diny Nijhuis-Aveskamp, Joke en Jos, opa en oma BeerninkSchepers, Hubert Nijhuis, tot zekere intentie.

Zondag 29 juni
9.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Communieviering m.m.mv. het dames- en herenkoor
: Mevr. I. Onland
: Mevr. E. Pross
: Joyce Rolink en Sven Meijer

Overleden:
Hennie Oosterbroek, de Molenkamp te Oldenzaal. Op de leeftijd van 77 jaar.
Hubert Nijhuis, Beatrixstraat 8. Op de leeftijd van 84 jaar.

Dinsdag 1 juli
Woensdag 2 juli

: 19.00 uur Rozenkans
: 19.00 uur Communieviering

Misintenties
Zondag 15 juni: Ouders Rolink-Reijmer, Ouders Scholten-oude Voshaar, Ouders
Hampsink-Bosch, Truus Egberink-Grashof, Hendrik Benneker, Ouders olde
Nordkamp-Welhuis, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Ouders Dwars-te Mölder,
Jan en Marie Dwars-Te Mölde, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders PotsBeernink, Ouders Volker-Westerik, Ouders en Zoon Maseland, Ouders NotkampNijhuis, Ouders Grote Beverborg-Ter Brake, Hennie Reimer, Ouders Kristen-Beld,
Antonius Grote Punt, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Wim Veldhuis, Hendrik
Brookhuis, Johan Tijhuis, Herman Blockhuis en Els, Herman Pünt, Johannes
Westerik, Hennie Beernink, Ouders Schopman-Aveskamp, Theo Heebing, Ouders
Lentfert-Siegerink, Johan Bulter, Herman en Leny Nijhuis –Kleijhuis, Johan
Bossink, Bennie Schasfoort, Marietje Haarman-Bartelink,
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Zaterdag 21 juni: Ouders Reimer-Haafkes, Martijn Olde Riekerink, Hendrik
Schrader en kleinzoon, Martin Volker, Herman Koertshuis, Gerhard Morsink,
Echtpaar Seijger-Bulthuis, Ouders Lentfert-Nijhuis, Hendrik Beernink, Marietje
Haarman-Bartelink, Hennie Oosterbroek, Gerard en Dientje Nijhuis-Nijhuis,
Hubert Nijhuis.
Jaargedachtenis: Ouders Meijer-Wipper, Antonius Schoordijk, Henk Hoek.

Pastorpraat:
Veranderingen
Het blijft soms wennen, als het gaat om veranderingen binnen onze Kerk, binnen
onze parochie. Onlangs was ik met collega pastoor Munsterhuis op
bijeenkomsten in onze parochie, om ons nieuw beleidsplan “Licht voor ons uit”
toe te lichten. Zeker, er werd instemmend gereageerd op het plan om vanuit een
spiritueel centrum binnen onze parochie met een vernieuwend aanbod te
komen. Maar wat je van aanwezigen ook hoort zijn zorgen over de toekomst van
onze zeven kerken binnen Lumen Christi. En die zorgen zijn welgemeend en
reëel! Maar de vragen tijdens die bijeenkomsten gingen niet zozeer over de
wijze waarop we ons nog beter kunnen laten zien als kerk-betrokken mensen in
de samenleving, met haar noden om ons heen. Velen van ons leven op bij de
accenten die paus Franciscus zet, maar het is wennen, dat hij zal zich waarschijnlijk minder druk maken over de toekomst van kerkgebouwen en parochies.
11

Hij zal zeggen dat we ons geloof overal zichtbaar kunnen maken, in ons dorp, in
ons land en wereldwijd. Maar dat vraagt om verandering! Laten we ons
optrekken aan de paus die ons eigenlijk zou toewensen; laat het aan je doen en
laten te zien zijn, ook buiten ons kerkgebouw, dat Christus jouw/ons leven in zijn
Licht wil zetten. (wilt U het beleidsplan nog eens nalezen; www.lumenchristi.nl)
L.M. Ros (pastoraal werker)

H. Vormsel.
Op maandag 16 juni aanstaande zal om 20.00 uur de informatieavond zijn voor
ouders van vormelingen voor het komende schooljaar 2014/2015.
Alle betrokken ouders van kinderen die nu in groep 7 zitten worden hiervoor
uitgenodigd. Ook wanneer uw zoon/dochter niet in De Lutte op de lagere school
zit maar wel deel wil nemen aan de voorbereidingen en het H. Vormsel, bent u
van harte uitgenodigd. De avond zal worden geleid door Niek Nijhuis in
samenwerking met de Vormselwerkgroep.

Twee feesten in de pastorie.
Vorig jaar heeft Dieny Veltmaat al in kleine kring het jubileum gevierd dat ze 50
jaar werkzaam was op de pastorie. De volgende maand, 19 juli, herdenkt pastor
Henk Jacobs dat het 50 jaar geleden is dat hij priester werd gewijd. Graag willen
ze dit op 15 juni vieren, vlak voor de vakantieperiode. Deze beide jubilea vieren
ze samen met hun beide grote families, hun vriendenkring en veel bekenden.
Aangezien bijna alle gasten van buiten De Lutte komen zal de viering op
zondagmorgen 15 juni niet om 9.00 uur zijn maar om 10.30 UUR. Daarna wordt
het feest ‘in besloten kring’ voortgezet. In het ‘jubileum‘ weekend van 19 / 20
juli zal pastor Jacobs samen met pastoor Munsterhuis voorgaan in de viering van
zondagmorgen 9.00 uur. Tevens is er na deze viering gelegenheid om ze te
feliciteren onder het genot van een kopje koffie in de pastorie.
Maria Wolbert Closa-Rodrigo Voorzitter locatieraad

Bijeenkomst alleenstaanden
Op woensdag 25 Juni a.s. is er weer een bijeenkomst om 14,00 uur in het
Parochiecentrum. U bent hier van harte welkom. Wij hopen op jullie komst.
Tot dan.
Werkgroep alleenstaanden.

“Terugkomviering” communicanten 2014
Op zaterdag 21 juni as zal er een speciale eucharistieviering zijn
voor de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie
hebben gedaan. In deze aangepaste viering nemen kinderen
actief deel. De lezingen en gebeden zijn gericht op de kinderen.
Het thema van de viering zal zijn; “Samen verder” Daarnaast zal
er aandacht zijn voor het goed doel van dit jaar. Het Ronald
McDonaldhuis.
Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je
hebben. En natuurlijk wilt u als ouder uw zieke kindje geen
minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen
een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes
en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonaldhuis. Communie is geven en
delen. Daarom delen de communicantjes dit jaar met dit goede doel. We hopen
u allen te kunnen begroeten, communicanten, ouders en familieleden. Maar
natuurlijk zijn ook anderen van harte welkom op zaterdag 21 juni om 18.00 uur
in de St. Plechelmuskerk in De Lutte.
12

Dank.
Op eerste paasdag mochten wij uit handen van Jan Welhuis en namens de
Locatieraad de Paaskaars in ontvangst nemen. Wij waren hier erg door vereerd
en willen u allen hiervoor heel hartelijk bedanken.
Wij hopen nog lange tijd ons vrijwilligerswerk te mogen blijven doen.
Jan en Peggy Rolink
Spiritueel Centrum zoekt een piano!!
In september a.s. start de parochie Lumen Christi haar nieuwe Spirituele
Centrum in de kloosterkapel te Ootmarsum. Voor de ondersteuning van haar
activiteiten is zij op zoek naar een piano. Wie beschikt er over een piano, die niet
meer wordt gebruikt, en zou die ter beschikking willen stellen aan ons Spiritueel
Centrum? U kunt dit melden bij het secretariaat Lumen Christi,
secretariaat@lumenchristi.nl of neem contact op met pastor J. Kerkhof Jonkman,
telefoon: 06-34361691.
Mutaties parochiebestuur Lumen Christi
Het parochiebestuur Lumen Christi is verheugd te kunnen melden dat in de
vacature die ontstaat door het aftreden van Brigitt Demmer is voorzien. Het
bestuur heeft na instemming van het Bisdom besloten de heer Jan Westerik per
1 juni 2014 te benoemen tot bestuurslid met als bestuurlijke aandachtsvelden
liturgie en diaconie. Jan Westerik is 67 jaar en woonachtig in De Lutte. Tot voor
enige tijd was hij werkzaam als docent bij de Hogeschool Edith Stein. Wij wensen
Jan veel succes en wijsheid bij zijn bestuurlijke werkzaamheden.
Brigitt Demmer heeft vanaf de start van Lumen Christi in het jaar 2010 de
portefeuille liturgie en diaconie behartigd. Dit heeft zij steeds gedaan met grote
deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme, waarbij nauw werd
samengewerkt met het pastorale team. De afgelopen jaren heeft Brigitt
bijgedragen aan het verder professionaliseren van Lumen Christi.
Het bestuur van Lumen Christi
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Vacature penningmeester Lumen Christi
Per 1 januari 2015 komt de functie van 1e penningmeester in het
parochiebestuur van Lumen Christi beschikbaar. Herman Niehof vervult de
functie van penningmeester sinds het ontstaan van de parochie op 1 januari
2010 en treedt op 1 januari 2015 statutair af. Het parochiebestuur roept hierbij
dan ook kandidaten voor deze functie op om zich te melden. Het streven is om
na de zomer te starten met de overdracht van de werkzaamheden.
Het parochiebestuur Lumen Christi bestaat uit 7 leden, waaronder 2
penningmeesters.
De 1e penningmeester is verantwoordelijk voor financiën, vermogensbeheer,
opstellen begroting en jaarrekening, financiële verantwoording aan het Bisdom
etc. De vice-penningmeester, Marcel Meijer, heeft met name gebouwen en
begraafplaatsen in portefeuille, evenals ICT. De functie van 1e penningmeester is
een puur bestuurlijke functie. Uitvoerende werkzaamheden worden verricht
door deels betaalde krachten op de centrale administratie (o.a. betalingen,
boekhouding, debiteurenbewaking, voorbereiding jaarafsluiting etc.) en door de
penningmeesters van de locaties (o.a. controle van ontvangen facturen,
aanmaken van facturen voor geleverde diensten, organiseren Actie Kerkbalans
etc.). Het parochiebestuur geeft de 7 locaties, binnen bepaalde kaders, een grote
mate van vrijheid. Dit geldt met name ook in financiële zin. Het streven is dat
iedere locatie een sluitende exploitatie realiseert. Locaties die daar in slagen
hebben een grotere vrijheid om bepaalde uitgaven te doen. De penningmeester
Lumen Christi kan daardoor sturen op hoofdlijnen.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks. Daarnaast heeft de penningmeester
2 keer per jaar een vergadering met de penningmeesters van de locaties.
Uiteraard is er naar behoefte ad-hoc contact met de locatie penningmeesters.
Lumen Christi is in financieel opzicht een gezonde parochie. Sinds de oprichting
op 1 januari 2010 is altijd sprake geweest van een batig saldo. In tegenstelling tot
vele andere parochies zijn zaken als kerksluitingen binnen Lumen Christi niet aan
de orde. Dat neemt niet weg dat er voldoende uitdagingen, met name ook op
financieel gebied, aanwezig zijn in de komende jaren. Voor meer informatie over
deze boeiende bestuursfunctie kunt u contact opnemen met de huidige
penningmeester Herman Niehof (tel. 06-37006800) en/of de vice-voorzitter Jan
Mistrate Haarhuis (tel. 06- 57124960).
Uw brief kunt u richten aan het bestuur van Lumen Christi, Nicolaasplein 2, 7591
MA Denekamp of per email secretariaat@lumenchristi.nl
Het bestuur van Lumen Christi
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 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, ziekenzalvingziekenzegening 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
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Zondag 29 juni ter afsluiting van de Hellehondsdagen live op het
terras van Plexat:
''Willem Bodhi'' Semi akoestische artiest met een geweldig
repertoire, allang niet meer bekend van de kleine podiums.
Na aansluiting van de veiling is dit dé afterparty vanaf 19:30 uur.
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