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kinderroute @TBoswachters in
#DeLutte bij De Stroper
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Het Marthalager

Agenda
3 jun
3 jun
9 jun
13 jun
16 jun
19 jun
30 jun
3 jul

Eerste Heilige Communie
Luttervoorjaarstocht
Hoffelijke Tuinen
Deadline ‘t Luutke 9
Night@ concert Harmonie
ZijActief Fietstocht
VVV Vogelspottoer
Fietsen ZijActief

St. Dorpsbelangen De Lutte

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2018
Juni
3
3
9
13
16
19
30

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

Juli
3
4
6
10

Elke dinsdagavond fietsen ZijActief
Fietsen ZijActief
Deadline ‘t Luutke 10
Dorpsquiz De Lutte
Fietsen ZijActief

13
14
14
15
17
24
25
31

42e Hellehondsdagen
Vernieuwde Dorpsloop HHD
42e Hellehondsdagen
42e Hellehondsdagen
Fietsen ZijActief
Fietsen ZijActief
Deadline ‘t Luutke 11
Fietsen ZijActief

Augustus
Elke dinsdagavond fietsen ZijActief

September
9 Openluchtconcert en High Wine

Landgoed Wilmersberg

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, 9 loopt van 19 juni tot 10 juli 2018
kopij inleveren woensdag 13 juni voor 20.00 uur via e-mail.
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Dorpsquiz De Lutte
Vrijdag 6 juli (het weekend vóór de Hellehondsdagen) is het
zover: de allereerste editie van Dorpsquiz De Lutte staat op
het programma! Naar aanleiding van succesvolle edities elders
in het land, heeft de organisatie van de Hellehondsdagen
besloten om ook in De Lutte een Dorpsquiz te organiseren.
Het idee is als volgt: op vrijdagavond 6 juli ontvang je van ons
een map met vragen en opdrachten. Deze vragen probeer je met je team op te lossen
op een zelfgekozen locatie, bijvoorbeeld bij één van je teamgenoten thuis. De vragen
variëren van moeilijke hersenkrakers en Lutter geschiedenisvragen, tot het herkennen
van muziekfragmenten en creatieve praktische opdrachten. Alle hulpmiddelen mogen
worden ingezet: je mag googelen, boeken nazien, op locatie kijken of je buurman/verre neef/oma/tuinman/koning bellen. Wordt jouw team het slimste team van het dorp,
of ga je af als een gieter in deze race tegen de klok? Stel dus een team samen, haal
alvast wat lekkers in huis en maak er samen een supergezellige avond van! De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent tijdens de Hellehondsdagen.
Een team bestaat uit minimaal 5 deelnemers en er is geen maximum. Iedereen kan
meedoen, jong en oud! Er is één voorwaarde: de teamcaptain moet minimaal 18 jaar
oud zijn en in De Lutte woonachtig zijn. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan op www.hellehondsdagen.nl/dorpsquiz-2018. Hier kan je ook de
algemene voorwaarden en spelregels lezen. Meer informatie is daarnaast te vinden op
onze Facebookpagina (www.facebook.com/hellehondsdagen).
Vragen of opmerkingen? Mail ons op mail@hellehondsdagen.nl of bel naar Ronan
Berendsen, 06-222 85 992.
P.S. Het antwoord op vraag 16 is GROEN

gebruik Informatiezuil erve Boerrigter
Jaren geleden stond het evenemententerrein van erve Boerrigter vol met
palen, vlaggen, aankondigingsborden, platte wagens, reclameborden,
billboards, spandoeken etc etc. Het
bestuur van de toenmalige stichting
Gemeenschapswerk De Hellehond
heeft het in 1994 voor elkaar gekregen
om één informatiezuil te plaatsen. De
zuil is gerealiseerd met opbrengsten
uit de Hellehondsdagen en het werk
is gesponsord door de Fa. Tijhuis. De
gemeente ging toen streng toezien dat
er niet zomaar meer allerlei borden e.d.
geplaatst werden. De verenigingen die

hun evenementen wilden aankondigen
vonden de weg naar de informatiezuil.
De zuil is een tijdje buiten gebruik
geweest door een technisch mankement. Dat is nu weer gerepareerd. De
werkgroep Hellehondsdagen vragen de
gebruikers om niet zelf met de infozuil
aan de slag te gaan.
Neem voor ondersteuning en informatie contact op met Job Nijhuis van
de werkgroep Hellehondsdagen. Hij
beschikt over de sleutel om de infozuil te
bedienen.
Job is te bereiken via App; 06-11226522
of per mail: jobnijhuis@gmail.com
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KRONIEK DE LUTTE

Het Marthalager
Vorige keer liet ik in deze rubriek pastoor
J.C. Rüding aan het woord met “zijn”
verhaal over de jaren 1940-45. Deze oorlogsjaren waren naar zijn mening voor het
dorp De Lutte relatief rustig verlopen met
uitzondering van de bevrijdingsdag (2
april 1945) toen het tot een treffen kwam
tussen de wegtrekkende Duitsers en de
Engelsen die op de Bentheimerstraat
richting Duitsland trokken. Het centrum
van De Lutte liep toen op het laatst toch
nog oorlogsschade op!
In het buitengebied van De Lutte had enkele maanden daarvoor (op 19 december
1944) ook al een grote ontploffing plaats
gevonden, n.l. in het Marthalager! Wat
was het Marthalager?
Tijdens de Tweede wereldoorlog werden door de Duitse bezetters op diverse
plaatsen munitiedepots aangelegd, d.w.z.
plaatsen waar munitie werd verborgen en
dat was meestal op goed verscholen plekken. In de bossen bij het paleis het Loo in
Apeldoorn werd in die jaren een groot depot aangelegd, maar … ook in de bossen
van De Lutte kwam een opslagplaats!
In de bossen tussen de Tankenberg en

De Elzahoeve / de Boet
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de Paasberg noordelijk van de Alleeweg
werd eind 1942 door de Duitsers begonnen met de aanleg van een munitiedepot
dat de naam Marthalager kreeg.
Dit gebied lag in die jaren relatief ver van
de bewoonde wereld maar de wegen
moesten eerst geschikt worden gemaakt
voor de aan- en afvoer en dat gebeurde
met puin afkomstig van het gebombardeerde Hengelo. Boeren in de omgeving
werden door de bezetters gevorderd
om dit op te halen voor verharding van
de zgn. Dodenweg (nu: Alleeweg) en de
Tichelweg die vanaf de Denekamperstraat
richting Paasberg loopt. (zie kaartje)
Bij de Elzahoeve / de Boet aan de
Denekamperstraat kwam de commandopost voor dit depot, maar ook in de villa
de Paasberg en de boerderij de Ticheler
werden Duitsers ondergebracht en bij
boerderij Harbert was een wachtpost met
schuttersput.
Kortom, er was uitgebreide bewaking
rondom dit gebied en voor het vervoer
van de munitie werden door de Duitse

bezetters Russische krijgsgevangenen
ingeschakeld. Die moesten met paard en
wagen de munitie ophalen van het station in Oldenzaal en naar het Marthalager
brengen, waar de munitie verspreid over
het gehele terrein werd opgeslagen in
o.a. zgn. “bunkers”. Die werden gemaakt
van houten palen met een dak waarop
plaggen werden gelegd om de zaak zo
veel mogelijk te camoufleren.
Op 19 december 1944 vond in dit gebied
rond 11:30 uur een geweldige ontploffing plaats omdat zo’n bunker in de lucht
vloog, maar de oorzaak hiervan is nooit
bekend geworden. Was het een ongeluk
of een sabotagedaad van de Russen?
Ook is niet bekend geworden hoeveel
slachtoffers er zijn gevallen. De Duitsers
hebben n.l. daarna alles zo veel mogelijk
opgeruimd maar het gebied bleef een
gevaarlijk terrein.
Na de bevrijding kreeg de burgemeester
van Losser en de politie in Oldenzaal op
17 mei 1945 een brief vanuit Enschede

van het Militair Gezag met de opdracht
om waarschuwingsborden te plaatsen
bij de diverse toegangswegen, omdat de
jeugd ging zoeken in dat gebied met alle
gevaren van dien. Dat was n.l. ook al gebeurd op het bevrijdingsbal dat op 8 mei
1945 werd georganiseerd op de Groote
Markt in Oldenzaal. De jeugd zorgde hier
voor een vuurwerk met kruit en projectielen die men uit het Marthalager had
gehaald met als gevolg een grote ontploffing waarbij acht jongeren omkwamen en
een geallieerde militair. Daarnaast waren
er ook nog ongeveer 80 gewonden!
Een triest einde van de bevrijding! Ook
daarna bij het opruimen van de “bunkers”
viel nog een slachtoffer te betreuren toen
onverwacht een mortier ontplofte.
Gelukkig is het gehele gebied tussen
Tankenberg en Paasberg nu weer een
schitterend gebied om te wandelen en
van de natuur te genieten. Alleen een informatiebordje aan de Alleeweg geplaatst
door de Historische vereniging van Losser
en De Dree Marken herinnert aan het
oorlogsverleden van dit gebied evenals
de puinverharding van de paden die door
dit gebied lopen.
Nu kan men hier in alle rust genieten van
de vrijheid en denk daar eens aan wanneer je er fietst of wandelt!
Tonnie Bekke
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Dorpswandeling Losser
Iedere eerste donderdagmiddag van de maand wordt er in het
gezellige centrum van Losser een dorpswandeling van 1½ uur
georganiseerd. Met een lokale gids gaat u op pad langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden, onder andere de
Martinustoren, de Dorpsbleek en het Aleida Leurinkhuis.
De data zijn: 7 juni-5 juli-2 augustus-6 september
Aanvang 13.30 uur, vertrekpunt VVV Losser, Raadhuisplein 1
De kosten bedragen € 6,50 per persoon inclusief een kop koffie/thee met lekkers waarvoor tijdens de route bij de horeca een tussenstop wordt gemaakt. Reserveren bij VVV
De Lutte, Losser, Beuningen, tel: 0541-551160
Meer informatie: www.vvvdeluttelosser.nl

VVV fiets- en wandeltochten onder leiding van een
gids

Het toeristisch seizoen is in volle gang. Daarom worden er via de VVV De Lutte-LosserBeuningen in de zomermaanden fiets- en wandeltochten onder leiding van een gids
aangeboden. Deze gidsen komen uit eigen dorp en willen hun passie en enthousiasme
voor de omgeving met de toerist in Twente delen. Binnen de grenzen van de gemeente zijn heel veel schatten te vinden. Soms leven we er midden tussen, soms moeten we
er even naar op zoek. Maar het zijn stuk voor stuk pareltjes die de moeite waard zijn
voor zowel toeristen als inwoners. Nieuw dit jaar is dat de tochten ook starten bij campings in de gemeente Losser en dat er weer een vaste dorpswandeling is in Losser.
Datum:		Tocht:		Tijdstip:		Locatie:
Za 9 jun		
Wandeltocht
10.30 uur
De Lutte, Camping Sproakstee
Za 16 jun
Fietstocht
10.30 uur
Beuningen, restaurant Sterrebos
Za 7 juli		
Fietstocht
10.30 uur
Overdinkel, ’t Trefhuus
Za 4 augustus Fietstocht
10.30 uur
De Lutte, Camping Meuleman
Za 18 augustus Fietstocht
10.30 uur
Beuningen, Camping Olde Kottink
Za 29 september Fietstocht
10.30 uur
De Lutte, Camping Sproakstee

Zij-actief
Op woensdag 19 juni is er een fietstocht, vertrek om 13.30 uur bij Erve Boerrigter.
We maken er een gezellige middag van met hopelijk goed weer.
In de maanden juli en augustus gaan we elke dinsdagavond fietsen.
Vertrek vanaf 19.00 uur bij de kerk, opgave niet nodig.
Op 18 september is de opening van het nieuwe seizoen, zie het volgende Luutke.
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Zondag 3 juni: De Lutter Voorjaarstocht
De werkgroep van de Stichting Dorpshoes
Erve Boerrigter 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.

Zomerconcert De Lutter Muzikanten
Op zondag 24 juni verzorgen de De Lutter Muzikanten een gratis toegankelijk openlucht optreden in het centrum van De Lutte. Dit jaar doen we dat voor de zomervakantie zodat u met een muzikaal gevoel op vakantie kunt gaan. Verder blijft alles bij
hetzelfde, dus ook nu wordt het dorpshart voor de gelegenheid omgebouwd tot
één groot terras. Op het podium onder de karakteristieke bomen zullen De Lutter
Muzikanten de toehoorders vanaf 13:00 uur trakteren op Egerländer, Böhmische en
Moravische werken uit haar brede repertoire waarbij diverse polka’s en walsen met
zang worden uitgevoerd. Bij slecht weer kan het optreden geen doorgang vinden
en wordt geprobeerd om het concert te verplaatsen. Op onze website www.luttermuzikanten.nl vindt u meer informatie over de kapel en de laatste stand van zaken
omtrent het optreden.
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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:

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

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
Er verschillende soorten yoga in ons dorpshoes plaatsvinden
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is

Een duofiets voor De Lutte
Op initiatief van de St. Dorpsbelangen
heeft de Lutte vanaf dit voorjaar een elektrisch aangedreven duo-fiets. De aanschaf
van deze fiets is mogelijk gemaakt door
de Stichting Puck Berhag, HUKA en Zwiep
rijwielhandel.
Kunt je niet meer zelfstandig fietsen, maar
wilt je toch mooie fietstochten door de
omgeving van De Lutte maken, dan is
deze duofiets iets voor jou!
Samen met een fietsmaatje kunt je dan
prachtige tochten maken. Hebt je geen
fietsmaatje dan zijn er enkele vrijwilligers
beschikbaar!
Je 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
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Wil je 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 je interesse en wil je 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.

St. Dorpsbelangen De Lutte
INFORMATIE BORDEN BUURTPREVENTIE
APP
Sinds enige tijd is er voor geheel De Lutte,
kern en Luttermolen, een buurtpreventie
app beschikbaar. Hiervoor zijn ook aandachtsborden aangeschaft, die in De Lutte
zullen worden geplaatst op een aantal
invalswegen. De borden wijzen op het feit
dat er in De Lutte een buurtpreventie app
is en dat ongeregeldheden op deze app
zullen worden gemeld.
De aanschaf van deze borden is mede
mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van St. Dorpsbelangen
De Lutte. Heb je WhatsApp? En doe
je nog niet mee? Meld je dan aan bij:
http://www.hallolosser.nl/formulieren/
deelname-whatsapp-buurtpreventie
Vermeld je naam, 06 nummer, straatnaam
en huisnummer en je wordt zo spoedig
mogelijk toegevoegd aan de groepsapp
van jouw wijk.

TWENTSE SPREUKEN
Door de dorpsraad van Overdinkel is het
idee geopperd om bij alle zitbanken in
geheel Losser, bordjes te plaatsen met
daarop Twentse spreuken en een uitleg
van de betekenis van deze spreuken. Ook
hiervoor heeft St. Dorpsbelangen een
financiële bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Hierbij is wel een voorwaarde gesteld namelijk dat alle dorpsraden
van de gemeente Losser meedoen.
Door deze financiële bijdragen kunnen
dus goede ideeën gerealiseerd worden in
De Lutte.
Het is dan ook voor iedereen mogelijk om
voor een goed idee, wat het algemeen belang dient, een aanvraag te doen voor een
financiële bijdrage bij St. Dorpsbelangen
De Lutte. De volgende datum waarvoor
deze aanvragen dient te worden ingeleverd is 1 oktober 2018.
Aanvraagformulieren zijn op te vragen via
ons onderstaand e-mailadres.
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de
eerste maandag van de maand op het
DorpsInformatiePunt in het dorpshoes
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@
dorpsbelangendelutte.nl
St. Dorpsbelangen De Lutte
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Fietstocht leden KBO

Op woensdag 13 juni is er een fietstocht voor de leden van de
KBO.
We vertrekken om 14.00 uur bij Erve Boerrigter.
We hopen op mooi weer.
Opgeven kan tot 7 juni bij: Marian Voerman tel. 551805 of bij
Aty Nijhuis tel. 511392.

Busreis voor senioren naar Millingen aan de Rijn
en Kleve

Op woensdag 27 juni organiseert de KBO in samenwerking met dorpsboerderij erve
Boerrigter een bustocht voor senioren uit De Lutte. We vertrekken om 8:30 uur bij
Erve Boerrigter en zijn rond 21:00 uur weer terug in De Lutte.
De kosten hiervoor zijn € 46.50 per persoon en hiervoor krijgt u:
- Vervoer per luxe touringcar voorzien van toilet en begeleiding van een
ervaren chauffeur / reisleider.
- Koffie met gebak in Ruurlo
- Entree en uitleg bij tingieterij ‘’de Tinnen Roos” in Millingen aan de Rijn.
- Koffietafel met kroket in Millingen aan de Rijn.
- Rondrit met gids door het Reichswald en de Ooijpolder
- Op eigen gelegenheid kunt u de stad Kleve verkennen
- Ter afsluiting een 3 gangen diner bij restaurant Evers in Haaksbergen
Wilt u mee met deze tocht geef u dan op door onderstaand deelnameformulier in te
leveren vóór woensdag 13 juni bij:
Henk Peters, Pastoor Geerdinkstraat 28, 7587 AR De Lutte.
Maak dan ook vóór 13 juni € 46,50 over op bankrekeningnummer:
NL42 RABO 0130.3424.67 t.n.v. KBO De Lutte.
U hoeft voor deze busreis géén lid van de KBO te zijn.
Er kunnen 60 personen mee in de bus, wacht niet te lang met opgeven.
Om mee te kunnen moet u wel redelijk goed ter been zijn, gebruik van een rollator
is geen bezwaar.

Deelnameformulier
Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
Tel.nr. : ...............................................................................................................................
Dieet wensen : ...............................................................................................................
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Rondom de Hellehond
nieuw onderdeel en nieuwe commissie
MTB minnende Luttenaren kijken er al
reikhalzend naar uit: de 20ste editie van
“Rondom de Hellehond”. Traditiegetrouw
wordt vlak na de opening van de
Hellehondsdagen het startschot gegeven
voor dit uitdagende sportevenement in
het centrum van De Lutte.
In een tijdsbestek van een uur voor de
heren mag degene die de meeste rondjes
fietst door het kerkenbos en het centrum
van De Lutte zich voor het komende jaar
de onbetwiste MTB-koning van “Rondom
de Hellehond” noemen. Voor de deelnemende dames is deze tijd verkort met een
kwartier naar 45 minuten.
Naast de eer worden er ook tal van
prijzen uitgegeven en niet alleen voor
de snelheidsduivels maar ook voor
andere ludieke prestaties gedurende
de wedstrijd die alleen bestemd is voor
niet-licentiehouders.
In de afgelopen jaren waren Charles
Haarman en Richard Uit het Broek de
kartrekkers van het evenement en zij dragen nu het stokje over aan een nieuw trio
bestaande uit Mark Visschedijk, Maurits
Westerik en Astrid Olde Olthuis.
Met deze kleine nieuwe frisse wind heeft
“Rondom de Hellehond” meteen een
primeur: de duo-race. De naam verhult
niet waar het om gaat: met twee personen wordt in estafettevorm gedurende
een uur gepoogd om zoveel mogelijk
rondjes te fietsen. De snelle pitstraat zorgt
voor een spectaculaire wissel – sensatie
gegarandeerd.

De presentatie blijft in handen van Charles
en ook Richard zal, naast de vele andere
vrijwilligers de nodige hand en spandiensten blijven verrichten.
Wil je meedoen? Schrijf je dan nu in
via https://www.hellehondsdagen.nl/
mountainbikewedstrijd-rondom-de-hellehond-2018/
Let op: er zijn maar een beperkt aantal
inschrijvingen mogelijk.
Iedereen – fietsers en toeschouwers - is
van harte welkom op vrijdag 13 juli om
19.30 uur voor een gezellige en sportieve
start van de Hellehondsdagen.
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Rommelmarkt Lutheria, opnieuw een groot succes
Afgelopen maandag 21 mei, op 2e Pinksterdag, organiseerde volleybalvereniging
Lutheria de jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein van de Plechelmusschool in De
Lutte.

Toen de kerkklok elf uur sloeg, renden vele bezoekers het schoolplein op. Potten, glazen, speelgoed, meubels, boeken, decoratie en elektra, er was voor ieder wat wils.
Dankzij de goede organisatie, het mooie weer, de vele bezoekers, de hulp van de vele
leden en niet-leden én natuurlijk de sponsoren, kijkt Lutheria terug op een mooie en
succesvolle dag. De opbrengst van deze rommelmarkt is wederom erg succesvol en
heeft en bedrag van vorig jaar geëvenaard.

Via deze weg wil Lutheria iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen
bedanken voor hun inzet. Zonder de vrijwilligers en sponsoren was het niet gelukt
om deze rommelmarkt te organiseren. Ook wil Lutheria de dorpsbewoners bedanken
voor hun vrijgevigheid. Ieder jaar worden er weer vele spullen bij de bewoners van De
Lutte opgehaald en zonder hen is het niet mogelijk om deze gezellige rommelmarkt te
organiseren.
Tot volgend jaar!
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SV De Lutte Handbal
Inge Eulderink heeft op 21 april jl. het
Bondsscheidsrechter 4 behaald. Inge
is speelster in Dames 1 en verenigingsscheidsrechter. Als vereniging zijn wij
hartstikke trots op haar, Inge gefeliciteerd!
Hieronder een verslag van Inge over haar
examen.
Examen Inge Eulderink
Bondsscheidsrechter 4
Zaterdag 21 april hebben Kim en ik het
examen afgelegd in Amsterdam. Om 8.30
uur hadden we een technische bespreking met alle scheidsrechters en begeleiders/rapporteurs. We kregen te horen
wie de eerste ronde mochten fluiten. Na
het gesprek liep ik Helle Thomsen tegen
het lijf! Ze liep naar me toe en gaf me een
hand. Wel vet natuurlijk dat DE coach van
het Nederlands handbalteam erbij was.
Om 11.00 uur was het examentijd! Dit
was tussen Kras/Volendam en Quintus.
De begeleider van Quintus was toevallig het zusje van Yvette Broch! Tijdens de
wedstrijd zaten er mensen aan de kant
met trommels etc. Het was een spannende, maar leuke pot om te fluiten. Na het
eindsignaal moesten we een reflectieformulier invullen over hoe wij de wedstrijd
vonden gaan en dit bespraken we dan
met de rapporteur. Helaas kregen we nog
niet te horen of we geslaagd waren. Om
15:15 hadden we een gesprekje met onze
docent. Hij gaf ons het verlossende woord
jullie zijn geslaagd”.
De spanning viel van onze schouders af
en konden we met een gerust hart onze
laatste wedstrijd fluiten.
Met sportieve groet,
Inge Eulderink
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VIJFTIG PROCENT COLLEGE B&W afkomstig UIT DE LUTTE
Harry Nijhuis (58) is door het CDA Losser
gepresenteerd als wethouder in het college van B&W. Nijhuis is onlangs beëdigd
als raadslid in de gemeenteraad. Harry
Nijhuis, heeft zijn baan als streektaalconsulent bij de Museumfabriek, voormalig
Twentse Welle opgezegd.
In De Lutte heeft Harry Nijhuis vele
vrijwilligersfuncties vervuld. Zo was hij
jarenlang voorzitter van de Plechelmus
Harmonie, maakt hij deel uit van het
bestuur van de stichting Dorpshoes Erve
Boerrigter, is hij voorzitter van Leader
NoordOostTwente. Tot voorkort was hij
correspondent van de Twentsche Courant
Tubantia.
Het college van B&W gemeente Losser
bestaat na de installatie, op dinsdag
29 mei, uit burgemeester Kroon en de
wethouders Marcel Wildschut (D’66), Anja
Prins (VVD) en Harry Nijhuis (CDA).
Harry Nijhuis, het CDA, heeft de zwaarste
portefeuille toebedeeld gekregen. Zo
is hij verantwoordelijk voor: Financiën,
belastingen, inkoop en aanbesteding, bedrijfsvoering RO, Landinrichting, vergunningverlening, invoeren Omgevingswet
Landbouw Cultureel erfgoed Werk en
Inkomen (+SW) Economische zaken/
Recreatie en toerisme Sport en Cultuur
en is hij de contactwethouder van dorp
Losser.
Marcel Wildschut D’66 woont aan de
Lossersedijk in De Lutte. Hij is verantwoordelijk voor: Handhaving fysieke leefomgeving, Vastgoedbeheer
en exploitatie Dierenwelzijn,
Duurzaamheid, Milieubeleid, Afval,
Onderwijshuisvesting, Burgerparticipatie,

Inrichting openbare ruimte/Openbare
werken en is contactwethouder voor ons
dorp en Beuningen
Het nieuwe college zal in de periode
2018-2022 invulling gaan geven aan het
coalitie-akkoord ‘Met opgestroopte mouwen vooruit - En noe verdan’, zoals dat op
dinsdag 22 mei werd gepresenteerd. In
het beleidsdocument wordt onder meer
fors ingezet op duurzaamheid, met plannen voor een of twee zonnepark(en) en
zonnepanelen op meer dan de helft van
alle zaken in de gemeente.

Eight Times Pop in Dorpstheater
Een muzikale primeur voor ons
Eight Times Pop staat 8 juni in wisselenDorpstheater. Onder de naam Eight
de samenstellingen op het podium. Een
Times Pop treden vrijdag 8 juni acht
trio zal enkele instrumentale nummers
muzikale meiden uit het dorp van de
spelen, Fleur & Janneke nemen een setje
Hellehond op in het dorpshoes. Hun
voor hun rekening en natuurlijk krijgt het
brede repertoire bestaat onder meer uit publiek de band als geheel ook volop
hits van Guus Meeuwis, Queen, Adele en aan het werk te zien. Na de succesvolle
Coldplay. Kaarten voor dit unieke optre- optredens van de Boeskool Toppers en
den zijn vanaf vrijdag 25 mei te koop aan Toon & Toon krijgt nu dus lokaal talent
de balie van dorpshoes Erve Boerrigter.
de kans om te laten zien wat ze muziAl maanden zijn ze stevig aan het
kaal in huis hebben. Het team van het
repeteren voor hun optreden in het
Dorpstheater hoopt die avond vooral
Dorpstheater. Een gelegenheidseen jong publiek te kunnen verwelband met een hoog familiegehalte.
komen. Wat zeker niet wil zeggen dat
Samengesteld uit drie zusjes Olde Hanter ouders en opa’s en oma’s niet welkom
(Nouri, Zilla en Rhana), twee zusjes
zijn. In muzikaal opzicht wordt dit echter
Visschedijk (Elleke en Janneke) en Elike
een concert dat met name de jongere
Morsink,
Veronique
Hobbelink
enwww.lutheria.nl
Fleur
Luttenaren
zal aanspreken.
Zie
voor actuele
informatie
de website:
of de Facebookpagina:
Benneker die de muzikale eer van hun
Ook voor dit bijzondere concert kosten
facebook.com/volleybalvereniging.lutheria
familie op dit podium hoog houden.
de kaarten slechts vijf euro per stuk.
Janneke en Fleur hebben samen al vaker Kaarten zijn vanaf 25 mei te verkrijgen
op het podium gestaan. Maar de meeste aan de balie van het dorpstheater (tel.
Luttenaren zullen nog niet bekend zijn
552009). Gezien het beperkte aantal
met de muzikale kwaliteiten van gitariste kaarten wordt de liefhebbers aangeNouri (elektrisch, akoestisch en bas),
raden niet te lang te wachten met het
violiste Zilla en toetsenvrouw Rhana.
kopen van een kaartje. Omdat dit een
Veronique en Elike kunnen prima overgelegenheidsoptreden is, is dit een eenweg met respectievelijk hun saxofoon
malige kans om erbij te kunnen zijn. En
en gitaar. Achter het drumstel vinden we vol is helaas ook nu weer vol. Aanvang
Elleke terug, die lid is van de slagwerkconcert: 20.30 uur. Dorpshoes open
groep van de Plechelmusharmonie.
vanaf 20.00 uur.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Inspiratie, rommelmarkt en een fornuis
Pinksteren? De betekenis ervan was ik
vergeten, snel opgezocht op het internet.
Pinksteren is het feest van de inspiratie,
volgens de internetbijbel. Inspiratie, mooi
woord! Aan schrijvers, artiesten, muzikanten en kunstenaars wordt vaak gevraagd
waar zij de inspiratie vandaan halen voor
hun werk. Het antwoord ligt vaak dicht
bij henzelf. Een gebeurtenis, een zin uit
een boek of lied, de natuur of iets uit het
dagelijks leven. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om geïnspireerd te raken.
Open staan voor de wereld om je heen
en verder kijken dan je neus lang is, niet
moeilijk toch?
Een tijdje geleden kreeg ik een lief telefoontje van een lezeres van mijn column
met de vraag waar ik mijn inspiratie vandaan haalde. De onderwerpen waarover
ik schrijf zijn geen moeilijke zaken. Het
zijn kleine dingen die ik tegenkom in mijn
dagelijkse leven, iets wat ik hoor, lees of
zie, overal en nergens. Een lief telefoontje
van een lezeres inspireert mij ook om
deze column te schrijven, bij deze nogmaals bedankt voor het telefoontje!
Pinksteren hangt ook samen met tradities.
De rommelmarkt van Lutheria is sinds jaren een vast gegeven op tweede pinksterdag. Ik vind het heerlijk om dan met een
paar euro in de knip op zoek te gaan naar
dingen voor een prikkie. In de afgelopen
jaren vaak met leuke dingen thuisgekomen. Ik hoop dat ik ooit nog met iets thuis
kom dat eigenlijk heel veel waard is. Iets
voor het tv-programma ‘Tussen Kunst en
Kitsch’. Niet om het geld maar om de kick
iets gevonden te hebben dat eigenlijk
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niets waard maar eigenlijk toch wel.
Thuis heb ik een paar eenvoudige
klompen staan die ik heb gekregen na
het overlijden van een zus van mijn opa,
tante Truus. De klompen staan voor deze
bijzondere vrouw en zijn daardoor voor
mij erg waardevol! De moestuin van mijn
ouders lag bij haar boerderij, waardoor
wij jaren bij haar kwamen. De boomgaard
met dikke appels en pruimen, de bonen
uit de moestuin, later in weckflessen. Het
kippenhok in het weiland waar mijn opa
de eieren ging “gaddern”. De ganzen waar
ik doodsbang voor was, de haantjes die
later in de soep belanden. Het mooiste
bij tante Truus vond ik haar fornuis in de
kleine ouderwetse keuken. Een fornuis
dat op hout gestookt werd, prachtig! De
klossen hout, de geur en de sfeer die het
met zich mee bracht. Grote zwarte pannen die op het fornuis pruttelden met het
vlees en de groenten van de boerderij.
Op dit fornuis geen knoppen waar je de
toevoer van gas kon regelen. De “kookpit”
bestond uit meerdere gietijzeren ringen.
Met een lange zwarte tang haalde tante
Truus dan, met een vloeiende beweging,
de ringen weg als ze meer vuur nodig
had. Simpel en eenvoudig, geweldig.
Onlangs tijdens het hardlopen langs
haar oude boerderij gelopen, volgens
mij wordt deze nu als opslag gebruikt.
De ganzen zijn weg, de kippen leggen
er geen eieren meer. Zou het fornuis er
nog staan? Ik zal eens kijken op de rommelmarkt van Lutheria, misschien iets te
vinden van tante Truus of iets anders wat
mij inspireert… 		
Monique

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!
Gelukkig! We hebben weer een winnaar te melden. Na enkele schijnbaar lastig te
herkennen plekjes in De Lutte kon de digitale wisselbeker naar een nieuw adres
worden verstuurd. Ria Bekke gaf als eerste de juiste locatie door. In dit geval was de
foto gemaakt voor het huis van
de familie Emmerink aan het
Lutterkerkpad. Ria, van harte gefeliciteerd en geniet de komende weken van de wisselbeker.
Ook voor dit Luutke maakte
Tessa weer een fraaie 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 geef uw ogen goed de kost!
De redactie
17

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 3 juni:
11.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte

: 1e Heilige Communie
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
: 2e collecte: doel waar de kinderen
voor sparen SDEF (Sunrise Dutch
Education Fund).

Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Vrijdag 8 juni

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering
: 13.30 uur huwelijk van Rick Notkamp en Janine Heerink

Zondag 10 juni:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: mevr. I. Onland
: mevr. G. Maseland
: Bart Rolink en Mirthe Rolink

Woensdag 13 juni : 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 17 juni:
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

Vaderdag
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: pastor Jacobs
: mevr. T. Hesselink
: Eva Oude Egbrink en Lars Grote Beverborg

Woensdag 20 juni : 19.00 uur Eucharistieviering
Misintenties:
Zondag 3 juni: Ouders Wonniger-Rolink, ouders Schopman-Aveskamp, Gerald Koop,
Toon van Langen, Ellie en Henk Koertshuis-Heetkamp, Herman Koertshuis, Rikie
grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Frans Punt, Arnold Weda, Frans Punt, Johan Closa
Reynés, Annie Hampsink-Olde Riekerink, Job Hampsink, Bennie Pot.
Jaargedachtenis: Geertruida Zwijnenberg-Kamphuis, Hubert Nijhuis, Ouders RolinkZanderink, Gerard Oudehand, Ouders Nijhuis-Frielinck, Johan Schasfoort.
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Zondag 10 juni: Rikie grote Punt-Nijhuis, Frans Punt, Arnold Weda, Frans Punt,
Johan Closa Reynés.
Jaargedachtenis: Ouders Gilbers-Raatgerink, Ouders Beernink-olde Meijerink,
Ouders Tijans-Volker, Ouders Westerik-Welhuis, Johan Steghuis.
Zondag 17 juni: Truus Egberink-Grashof, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, ouders
Notkamp-Nijhuis, Jan Lentfert, Ouders Schoordijk-Grashof, Jan Heijdens, Ouders
Schiphorst-Grashof, Annie Niehof-Nolten, Ouders Kristen-Beld, Ouders Volker-Ter
Linde, Hennie Schopman, Ouders Schasfoort-Koekkoek, Jan Nijhuis (Beatrixstraat),
Hubert Sweerts, Herman Pünt, Johannes Westerik, Johan Schasfoort, Toon van
Langen, Bernard Hampsink, Herman Koertshuis, Theo Heebing, Ouders LentfertSiegerink, Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Ouders Pots-Beernink,
Johan Closa Reynés.
Jaargedachtenis: Ouders Punt-Kempers, Ouders Rolink-Pikkemaat, Ouders KuiphuisWerkhoven, Antonius Breukers, Theo van de Vechte.
Overleden:
Frans Punt, Beatrixstraat 45. Op de leeftijd van 88 jaar.
Johan Closa Reynés, Rechterveldbrink 225, Enschede. Op de leeftijd van 89 jaar.
Pastorpraat
Opa’s en oma’s
Als we het geluk hebben, om kinderen te hebben, dan kan het je toevallen dat je
oma of opa wordt. Ook in ons pastoraal team hebben enkele collega’s en ik met
gezinnen inmiddels die ervaring.
Hierbij is niet bijzonder dat grootouders worden betrokken bij de oppas van de
kleinkinderen. Meestal hoor je dat het heel fijn is om dat te kunnen/mogen doen.
Maar naast dat genieten kunnen er gaandeweg lastige vragen opkomen. Soms
blijken de verwachtingen van de ouders en de grootouders niet (meer) overeen te
komen. Wat te doen als er meer kleinkinderen komen terwijl er al dagdelen of dagen
wordt opgepast. Kun je je dan met de kinderen in gesprek als een extra “
inroostering” zwaar gaat vallen? Want het kan zijn dat inmiddels de jaren gaan tellen
voor jezelf of je partner. Heeft het kind soms door dat vader of moeder inderdaad
ouder worden en aan kracht gaan inleveren? Deze dilemma’s vang ik op in
gesprekken binnen onze parochie.
Maar ook grootouders weten dat betaalde opvang duur is. Ook zien ze dat het leven
van de kinderen aardig vol is gepland met alles wat ze moeten of willen en hulp
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meer dan welkom is. Wat dat betreft gaan generaties trouwens ook meer op elkaar
lijken; ook grootouders hebben zo hun wensen voor wat betreft de beschikbare tijd.
Wat zou het mooi zijn dat ouders en grootouders, naast het genieten van elkaar en
de kleinkinderen, een open gesprek over de lastige vragen rondom de oppas aan
gaan. Dat, voor zover nodig, de grootouder zonder gene kan aangeven dat er
misschien een stapje terug gezet moet worden. Nog mooier is uiteraard dat het kind
hierbij vader of moeder aanvoelt of doorvraagt. Grootouders hebben in het
algemeen het kind de nodige zorg geboden in het leven, maar mogen uiteindelijk
niet over-vraagd worden. Maar voorlopig gaan we ook vooral door met genieten van
onze kleinkinderen!
Pastor L.M. Ros
Op weg naar de Eerste Heilige Communie
In het vorig Luutke stonden er 2 stukjes over de Eerste Heilige Communie.
Eén over de viering en over de voorbereiding met ouders, kindermiddagen en een
rondleiding en een stukje over de voorbereiding van de Eerste Heilig Communie van
het bezoek aan de bakker. Er staan verschillende tijden genoemd in de stukjes.
De Eerste Heilige Communieviering is 3 juni om 11.00 uur

Jubileumviering Themakoor De Lutte
Tijdens de viering van zondag 24 juni willen we stilstaan bij ruim 30 jaar
Themakoor. Het Themakoor is gestart op 7 maart 1987, er kwam een Kinderkoor
en een Themakoor met sopraan-, alt-, tenor- en basstemmen. De groep is kleiner
geworden, de passie voor zingen is niet verminderd. Enkele leden zijn zelfs al
vanaf de basisschool actief in het kerkkoor. Christo, de begeleider van het koor,
is inmiddels alweer zo’n 15 jaar de vaste kracht, een enorme muzikale steun en
toeverlaat. Door persoonlijke omstandigheden van koorleden hebben we ons
feestje even uitgesteld. Je bent van harte welkom om zondag 24 juni met ons stil
te staan bij 30 jaar Themakoor, passie, gezelligheid, betrokkenheid en
vriendschappen.
Bidden van de rozenkrans voor de wereldvrede
Beste parochianen,
In een eerder parochieblad hebben we u laten weten over dit initiatief van de
Nederlandse bisschoppen om op Mariafeesten gezamenlijk te bidden voor de vrede
in de wereld. Het bisdom Utrecht heeft 9 juni en 8 september toegewezen
gekregen. Te beginnen op 9 juni (Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria) willen wij
in onze parochie dit initiatief van harte ondersteunen door voor aanvang van de
viering te Denekamp van 18.00 uur om 17.30 uur de rozenkrans te bidden. Dus
Zaterdag 9 juni om 17.30 uur in de Nicolaaskerk te Denekamp. We hopen op een
goede opkomst.
Pastoresteam
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Wandel de ochtend tegemoet
Op zondagmorgen 17 juni om 5.00 ontmoeten we elkaar! Bij het Arboretum in De
Lutte. We wandelen in dit weekend, aan het einde van de nacht en tegelijk ook aan
het begin van de heel vroege ochtend van een van de langste dagen van dit jaar. Dit
doen we om het begin van de zomer te begroeten en ook omdat we dankbaar willen
zijn, voor al het moois dat groeit en bloeit op onze aarde.
We zullen heel mooie stukjes natuur bewonderen en stil gaan staan. Even extra,
bewust genieten van Gods schepping. Als een soort ochtend meditatie, een soort
stille lofprijzing op Gods schepping, die in al zijn geuren, kleuren en geluiden
ontwaakt. De vogels kwetteren, de zonnestralen zullen ons gezicht strelen.
We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten,
passages uit de bijbel en andere teksten. Teksten die passen in en bij het ons zo
vertrouwde, prachtige Twentse landschap.
Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)
Wanneer: Zondag 17 juni, 05.00 uur (in de ochtend)
Waar: “Poort Bulten”, Lossersestraat 68, 7587 PZ De Lutte
Kosten: € 7,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)
Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541- 35 35 51.
Een avond om te genieten
Zondag 24 juni : Lenny Kuhr Gekust door de eeuwigheid
Deze voorstelling steunt op twee pilaren. De ene is het diepe heimwee dat ik als kind
voelde en dat de grondtoon is van ieder mens. De tweede pilaar is: waar trekt dat
heimwee ons naar toe? Een spannende ontroerende en vitale voorstelling die menig
hart zal raken, zowel om de inhoud en de zeer persoonlijke verbindende teksten als
door de muziek die zich zeer transparant, vurig en verfijnd laat horen. Er wordt met
minimale geluidsversterking gewerkt. Links en rechts van mij staan mijn fysieke
steunpilaren waar ik niet over hoef op te scheppen, want dat ze briljant zijn, dat is te
horen. Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar. Wanneer: Zondag 24 juni.
Aanvang 20.00 uur. Waar: H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum
Kosten: 10.00 euro (inclusief koffie/thee en een drankje ter afsluiting seizoen)
Katholikentag in Münster overweldigend!
Zoek Vrede! Een beter thema had het centrale comité van de Duitse katholieken
(ZdK) voor deze 101e “Katholikentag” niet kunnen kiezen. Actueler kan niet.
Overal in de stad Münster was dit zichtbaar. Het Huis van Spiritualiteit (Lumen
Christi) heeft een dagreis georganiseerd om hier naar toe te kunnen. Een kleine
groep is op zaterdag 12 mei op reis gegaan om deze Vrede, waar dan ook te zoeken.
In Oldenzaal op het station was de eerste aangename verrassing. Pastor Ingrid
Schraven kwam ons uitzwaaien en een christoffel en Maria hangertjes meegeven.
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Voor een behouden terugkomst. Geweldig! Met de trein vanuit Oldenzaal, via
Rheine in Münster aangekomen stroomden we met de enorme mensenmassa mee
de binnenstad in. Duizenden en nog eens duizenden mensen waren op deze
zaterdag de 12e mei 2018 naar Münster gekomen. Zonovergoten en hemels blauw
was het dak boven onze hoofden. De sfeer was geweldig! Overal was er muziek:
bandjes, maar ook (gospel)koren in kerken en op pleinen. Discussies op podia, in
scholen, sporthallen, overal was de Katholikentag hoorbaar en zichtbaar. Münster
was deze dag misschien wel op zijn allermooist! Het enthousiasme van de mensen,
de warme ontvangst en de hulpbereidheid waren ‘spürbar’. De vlaggen ‘Suche
Frieden’ wapperden strak in de wind. Na een gezamenlijke kop koffie en een bezoek
aan de ‘Kirchenmeile’, waar enorm veel standjes van allerlei verschillende kerkelijke
of aan de kerk gelieerde organisaties te vinden waren zijn we uiteen gegaan. Ieder
zijn eigen weg. Sommigen van ons hebben geïnformeerd bij de Jezuïeten, de
Franciscanen, de organisatie Misereor… Ook stands met Bijbelse reizen kon men
bezoeken. En nog onvoorstelbaar veel meer…. Alleen al de generale repetitie van de
afsluitende heilige mis bijwonen was meer dan indrukwekkend. Een koor van zeker
150 mensen – afkomstig uit de steden Osnabrück en Münster, begeleid door het
symfonieorkest van de stad Münster zongen de speciaal voor deze dag
gecomponeerde ‘Missa da Pacem’. Bijzonder mooi. Het bijwonen van de Grieksorthodoxe mis in het Oekraïens is ook door een enkeling gedaan, of een bezoek aan
de dom van Münster, orgelmuziek, een gospel mis, de 10 geboden geschilderd door
Udo Lindenberg, wandelen door de blijde stad… Te veel om op te noemen.
Om 16.00 uur zijn we met de groep weer samengekomen en hebben we samen
gegeten. Daarna samen met de trein weer huiswaarts. Wat een bijzondere dag! Wat
een prachtig gevoel!Vooral heel fijn om te voelen, dat er velen, zeer velen voor Jezus
kiezen en daar tijd voor vrij maken. Om dat samen te voelen, te vieren en te beleven.
Je bent niet alleen. Namens de hele groep Katholikentag-reizigers, Karel Tijhuis

Pastor Praat
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
woensdagavond van
19.30 – 20.30 uur
vrijdagmorgen van
9.00 – 10.30 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
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441

22
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