
"Kerstboom De Lutte"

Agenda
15 Jan  Kaarten S.V. De Lutte
16 jan Lezing Beter Horen 
19 Jan Tuffelstekk'n
19 Jan  Kaarten S.V. De Lutte
28 Jan jaarvergadering Zijactief
12 Feb Kaarten S.V. De Lutte
13 Feb KBO: Thea Kroese in de 
                   Vereeniging

IKEA doneert aan landgoed 
Egheria in #DeLutte http://de-
lutte.com/?page=1&id=709#.
Us_sHfVoQ00.twitter …

De Lutte
@De Lutte.com

Twitter

"Infozuil Erve Boerrighter""Computercursus in Erve Boer-
rigter"

"Luutke aan de andere kant van de 
wereld"

"EHBO""Afvalcontainers in het dorp"
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Jaarkalender 2014
15 Jan  Kaarten S.V. De Lutte
16 jan Lezing Beter Horen 14.00 uur.in de Vereeniging
19 Jan Tuffelstekk'n
19 Jan  Kaarten S.V. De Lutte
28 Jan jaarvergadering Zijactief
12 Feb Kaarten S.V. De Lutte
13 Feb KBO: Thea Kroese in de Vereeniging
22 Feb H.H. Carnavalsmis Bosduvelkus & De Tuffelkeerlkes
26 Feb Kaarten S.V. De Lutte
27 Feb Ouderencarnavalsmiddag De Tuffelkeerlkes
3 Mrt Rosenmontag
12 Mrt Kaarten S.V. De Lutte
22 Mrt Potgrondactie Sint Plechelmusharmonie
26 Mrt Kaarten S.V. De Lutte
28 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
29 Mrt Gildehaus Dinkelloop (organisator Loopgroep De Lutte)
29 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
30 Mrt Toneel "Ons Genoegen"
20 Apr Paasparty
21 Apr Poasbloasfestival
26 Apr Koningsdag
4 Mei Heurnetocht (wandeltocht) (organisatie Loopgroep De Lutte)
16 Mei Jeugdkamp Sint Plechelmusharmonie
9 Jun Pinksterwandeling Sint Plechelmusharmonie
28 Jun 31 Dorpsloop (organisator Loopgroep De Lutte)
7 Dec 30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte) 

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

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Maartje: Maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur thuiszorg- en 
kraamzorginformatie en uitleen van hulpmiddelen. Woensdagochtend spreekuur  
wijkverpleegkundige.
Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte        0541-552009
Dagvoorziening: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte  0541-552009
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 2 loopt van 6 februari t/m 20 februari kopie 
inleveren voor woensdag 29 Januari voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)



3

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE 

Kerstboom 2013

Begin december kreeg Dorpsbelangen een mail van de gemeente Losser waarin stond 

dat zij geen kerstbomen meer beschikbaar stelden voor de kerkdorpen. Direct kwamen 

enkele leden van Dorpsbelangen in actie en zochten contact met de ondernemers van 

ons dorp.  En het resultaat mocht er zijn. Al vanaf half december stond er een mooie 

verlichtte kerstboom in het centrum van ons dorp. Dorpsbelangen wil de ondernemers 

bedanken voor de samenwerking! 

ONDERGRONDSPLAATSEN AFVALCONTAINERS 

Mede door inbreng van St. Dorpsbelangen De Lutte, worden de afvalcontainers aan de 

Plechelmusstraat, ondergronds geplaatst. We hebben ook voorgesteld de beplanting 

rond de containers aan te passen en wel zodanig dat het uitzicht op ons mooie school-

gebouw blijft. De plattegrond van De Lutte, die tussen de containers staat, krijgt ook een 

andere plek. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart en hopelijk worden ze in het 

nieuwe jaar zo snel mogelijk afgerond.  
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In een reis van zes weken naar Australië, mag het Luutke in de bagage niet missen.
De reis was ver en heel mooi.
Thea en Theo Meijerink met Carla en Jos Senger hebben enkele duizenden kilometers 
gereden om een oorspronkelijke bewoner van dit enorme land te vinden.

Echt in de ‘out-back’ zijn we niet geweest: te heet en 
te ver. Van het noordoosten Cairns, via Cape Tribu-
lation, werd de tocht per camper afgelegd naar het 
zuiden.

Eerst in Sydney werd, dicht bij het wereldberoemde 
Opera House, een Aboriginal, Chimotoli Kyugionimi 
genaamd, gevonden.

De man zat als een ‘toeristisch attractie’ originele 
muziek van zijn stam te maken.

Uiteraard was hij bereid om ons dorpsblad even vast 
te houden voor een foto.

 Groeten,
Theo en Thea Meijerink
Carla en Jos Senger

 Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen  

EHBO Vereniging St. Martinus De Lutte

Alle leden van de E.H.B.O. vereniging De Lutte zijn van harte welkom op de algemene 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 20 januari 2014 om 20.00 uur in het 
Dorpshoes Erve Boerrigter. Op de agenda staan o.a. de bestuursverkiezing, de huldiging 
van jubilarissen, evenementen e.d. Wilt U meer weten over een cursus E.H.B.O. of een 
A.E.D. met reanimatie cursus kijk dan ook op Onze website www.ehbodelutte.nl of neem 
contact op met het secretariaat. E.H.B.O. Vereniging St. Martinus De Lutte
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Infozuil bij Dorpshoes Erve Boerrigter

Bij de hoofdingang van het Dorpshoes Erve Boerrigter 
is in de eerste week van januari  een informatiezuil 
geplaatst. Op de panelen staan aan weerszijden de logo’s 
van de hoofdgebruikers van de multifunctionele accommodatie in ons dorp vermeld 
en een korte informatieve tekst over de cultuurhistorische betekenis van de locatie. In 
overleg met de stadsarchitect van de gemeente Losser is voor een ontwerp gekozen dat 
past bij de uitstraling en omgeving van de voormalige boerderij en omgeving. De grote 
infozuil is uitgevoerd met een robuuste eikenhouten constructie, gemaakt door het 
Lutter bedrijf Combiklus van Jos Rolink. De panelen zijn van weersbestendig plaatmate-
riaal met daarop de logo’s in kleur van de diverse participanten binnen het Dorpshoes. 
De plaatsing van de  infozuil was onderdeel van een Burgerproject Nationaal Landschap 
Noordoost Twente. Binnen dit project werd ook in maart van 2013 de verlichting van 
de oude en karakteristieke gevels aan de voor- en achterzijde gerealiseerd. Al met al 
een behoorlijke investering ,die door drie partijen mogelijk is gemaakt. Een belangrijk 
deel is gefinancierd door een subsidie van de provincie Overijssel  in het kader van het 
Nationaal Landschap Noordoost Twente en de gemeente Losser. Daarnaast hebben vrij-
willigers van het Dorpshoes Erve Boerrigter een stevig  aandeel geleverd bij de uitvoe-
rende werkzaamheden. De gevelaanlichting en infozuil mogen een verfraaiing worden 
genoemd  van onze dorpskern. Het bestuur van de stichting Dorpshoes Erve Boerrigter 
dankt iedereen die hieraan op enige wijze een bijdrage heeft geleverd.

Computercursussen in Dorpshoes “Erve Boerrigter De Lutte.
CSDenekamp start regelmatig voor senioren, starters, zzp-ers en herintreders computer-
cursussen in Dorpshoes “Erve Boerrigter”, De Lutte. Wat te denken van de Starterscur-
sus voor Senioren of de cursus Digitale Fotobewerking.
 Voor de ZZP-er, herintreder en starter onder u hebben we de ECR Module cursus, In 
deze cursus leert u de basis van goed computergebruik. Maar ook de basis van MS-
Word, MS-Exel en Internet in 8 lessen totaal.Informatie: Tel:0541-354732 of de Website: 
www.csdenekamp.nl

Kinderyoga
Onder leiding van yogadocente Ine Peters-Welhuis gaat deze cursus van start. In deze 
cursus is er aandacht voor spel, bevorderen van motoriek, concentratie en om rust te er-
varen. De cursus vindt plaats in de yogaruimte van Erve Boerrigter. De kosten zijn €15,00 
voor 5 lessen (min 6- max 8 kindereren). Voor info kun je mailen naar iwelhuis@xs4all.nl 
of contact opnemen met Erve Boerrigter.
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De knutselfabriek

Houd je van knutselen met verschillende materialen zoals verf, papiermaché, glitters en 
stof? Kom dan elke week naar de knutselfabriek op maandag van 14.30 uur tot 16.00 
uur. De kosten zijn € 15,00  voor 6 lessen (min 6, max 8 kinderen). Voor info kun je mai-
len naar answerger@gmail.com of contact  opnemen met Erve Boerrigter.

Workshop Carnavalshapjes
Samen met je vrienden lekkere en gekke hapjes maken? Dat kan op 18 februari aan-
staande in Erve Boerrigter. Tijdens deze workshop gaan we heerlijk gekke, gekleurde 
warme en koude hapjes maken. Deze hapjes gaan we decoreren op een bord en in een 
mooie verpakking kun je de hapjes meenemen naar huis. Opgave via Erve Boerrigter.

Workshop CupCakes
Dinsdagmiddag 4 februari gaan we weer cupcakes en popcakes maken. In een mooie 
verpakking  neem je eigen cupcakes mee naar huis. Opgave via Erve Boerrigter.
De workshops zijn van 14.30 uur tot 15.30-16.00 uur en vinden plaats in Dorpshoes Erve 
Boerrigter. De kosten van alle workshops zijn € 3.50 per persoon.

Workshop carnavalsmaskers maken

Meer info in het volgende Luutke.
Voor info en opgave voor activiteiten en workshops kun je contact opnemen met Jan 
van Mook via Jan@dorpshoes.nl of 0541-552009.

Activiteiten voor volwassenen
Workshop Italiaanse Valentijnstaart (Tiramisu)
Op woensdag 12 februari aanstaande kunt u onder leiding van onze Italiaanse kokkin 
een bijzondere Valentijnskaart bakken. Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen aan 
deze workshop. Deze workshop vindt plaats van 18.00 uur tot 21.30 uur in Erve Boerrig-
ter. Opgave bij Jan van Mook via Jan@dorpshoes.nl of 0541-552009.

Schilderlessen in Erve Boerrigter
Beeldend kunstenaar en schilder Paul Kamphuis gaat weer lessen geven en workshops 
verzorgen in Dorpshoes Erve Boerrigter. Er wordt gewerkt met olie- of acrylverf en er 
is aandacht voor kleurenleer en compositie. De onderwerpkeuze is vrij. De groepen zijn 
max 8 personen.Er wordt geschilderd op:
Dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur
Woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur
De schilderlessen starten eind januari aanstaande. Info is te verkrijgen bij Paul Kamphuis 
op 06-51355744 of bij Jan@Dorpshoes.nl 
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Cursus vegetarisch koken
Gertrude Emmerich verzorgt weer een blok van 3 vegetarische kooklessen. Deze cursus 
wordt  gegeven op een woensdag van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Dorpshoes Erve 
Boerrigter. Voor informatie, aanmelding, cursusdata en kosten kunt u bellen naar 06-
12325046.

Kaartmiddag in ons Dorpshoes Erve Boerrigter?
Heeft u belangstelling om dat samen op te zetten?
Neem dan contact op met Jan van Mook via Jan@Dorpshoes.nl of via 0541-552009.

Wist u dat?
• De Dagopvang van Zorggroep Sint Maarten vanaf 1 oktober op dinsdag en vrijdag 
plaats vindt in het Dorpshoes Erve Boerrigter. 
• U ook vanaf 1 oktober terecht kunt voor Thuiszorg en wijkverpleging/ zorg in het 
Dorpshoes.
• Eind januari er een Infobalie komt in het Dorpshoes
• Een infotheek gerealiseerd wordt achter de Infobalie.
• De verlichting buiten het Dorpshoes goed in het licht zet.
• Elke vrijdag DDM ( historische vereniging) vanaf 14.00 uur haar archief geopend heeft 
voor belangstellenden.
• De VVV elke zaterdagochtend geopend is van 10.00 uur tot 13.00 uur.
• De wijkagent elke dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur spreekuur heeft in het Dorps-
hoes
• Zowel overdag als ’s avonds terecht kunt voor een kopje koffie/thee, een hapje en een 
drankje. Ervaren personeel staat voor u klaar.
Natuurlijk worden er nog meer cursussen en activiteiten aangeboden in Erve Boerrigter. 
Kijk hiervoor op www.dorpshoes.nl of haal een info boekje bij Dorpshoes Erve Boerrig-
ter. Heeft u vragen of wilt u informatie over de huur van een ruimte, het geven van een 
cursus, het beleggen van een vergadering of informatieavond bij het Dorpshoes dan kunt 
u contact opnemen met Jan van Mook via 0541-552009 of mailen naar Jan@dorpshoes.
nl.

Het Lutterzand/S.V. De Lutte strijdt tegen degradatie.
De dames van Het Lutterzand hebben het lastig in dit tweede seizoen in de landelijke 2e
Met, op moment van schrijven, 3 punten bezet het team de laatste plek. De 2 laatste 
teams degraderen, maar de achterstand op de nummer 11 resp. 9/10 is 1 en 2 punten. 
Dus is er nog alle kans om dit de 2e ontvangen tijdens de laatste kampioensjaren kunnen 
we juist nu goed gebruiken. We willen de Lutter bevolking dan ook oproepen om de 
dames van Het Lutterzand te steunen in hun strijd tegen degradatie. Graag zien we u op 
zaterdag 25 januari in Sporthal De Luttermolen.Volledig thuisprogramma zaterdag 25 
januari 2014:
17.15 uur S.V. De Lutte D1 – DSVD D1
18.00 uur S.V. De Lutte C1 – EHC C1
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Tichelwerk

Boerderijen, schuren en huizen werden in Twente tot ver in de Middeleeuwen gebouwd 
van hout waarbij de wanden – al dan niet in vakwerkvorm – werden opgevuld met 
vlechtwerk van bv. wilgentenen die daarna werden aangesmeerd met leem. Als dakbe-
dekking werd vaak riet gebruikt. Het was een relatief goedkope vorm van bouwen maar 
wel brandgevaarlijk en dat gebeurde dan ook nog wel eens. Oldenzaal is bijvoorbeeld 
vele malen door brand geteisterd en in 1492 werd bijna de 
gehele stad door de zgn. Helmichbrand verwoest. Ook Enschede heeft zulke stadsbran-
den gekend. Omdat deze houten huizen konden branden als fakkels ging men geleidelijk 
over tot het bakken van stenen en dakpannen. Dat was wel wat duurder maar men ont-
dekte dat er in de bodem op sommige plaatsen voldoende materiaal hiervoor aanwezig 
was.
Aanvankelijk werden deze stenen gebakken in zgn. veldovens die werden aangelegd 
op of nabij de plaats waar men wilde bouwen. Men groef eerst een gat in de grond 
waar de klei of keileem in de bodem zat en daarna werden de stenen gevormd, in de 
zon en de wind gelegd om te drogen en daarna toegedekt met hout en turf waarin ze 
dan verder werden gebakken tot harde stenen.Op vele plaatsen zijn zulke veldovens 
geweest en soms zijn nog restanten hiervan in de bodem terug gevonden, zoals bij 
het Nije Huss (thans Wilmersberg). Naast deze stenenproductie voor “eigen gebruik” 
kwamen er geleidelijkaan ook stenen- en dakpannenfabrieken in de omgeving van De 
Lutte en ondermeer in het gebied tussen de Paasberg en de huidige Denekamperstraat. 
Rond 1440 moet er in dit gebied al een pottenbakkerij zijn geweest ( erve Pottering ) 
en ook de naam van de boerderij “de Ticheler”aan de Paasbergweg herinnert er aan 
dat hier vroeger stenen (tichels) werden gebakken. In ieder geval is bekend dat in 1855 
W.Nieuwenhuis uit Oldenzaal begon met een steenfabriek  aan de Denekamperstraat en 
de klei hiervoor werd van de helling van de Paasbergweg afgegraven en met karretjes 
over een spoortje naar beneden getransporteerd. ( zie oude foto ). Toen deze fabriek 
werd opgeheven kwam hier de boerderij en KI-stal van Hampsink aan het einde van de 
Populierendijk. 
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Waar de Paasbergweg uitkomt op de Denekamperstraat was vroeger ook een steen- en 
dakpannenfabriek van een zekere Ter Weele en nu nog kan men – vlak voordat men de 
Denekamperstraat bereikt – duidelijk zien dat hier links een laagte is ontstaan waaruit 
men vroeger de klei/keileem haalde. Ook op de hellingen van de Paasberg ( achter Dier-
selhuis) kan men in de bossen nog wel plaatsen ontdekken waaruit vroeger de klei werd 
gehaald. Inmiddels zijn veel van die plaatsen begroeid maar in dit winterse jaargetijde, 
waarin het blad van de bomen is verdwenen zijn die plekken uit het oudste geschiede-
nisboek van De Lutte nog wel terug te vinden. Je moet er alleen even voor op pad! Ga 
maar eens kijken en wandelen; het is nog gezond ook!
Tonnie Bekke

Jeugdgala 2014! 
Elk jaar organiseert de jeugdcommissie van de Bosduvelkes een jeugdgala.
Dit jaar is een bijzonder jaar voor de jeugdcommissie want we bestaan 44jaar. Het thema 
van dit jaar is daarom: FEEST!  Zoals ieder jaar belooft het weer een groot spektakel te 
worden. Er verschijnen verschillende leuke artiesten op  het toneel. We nemen deze 
avond afscheid van jeugdgraaf Remco en jeugdgravin Elke We verwelkomen de 44ewie 
dat zijn dat blijft tot die avond geheim…….
Dit jaar vindt de jeugdgala plaats op vrijdag 24 januari 2014 in zalencentrum de Vereeni-
ging. De avond begint om 19.00 uur. De zaal is open om 18.30 uur.De kosten zijn €2,50, 
hiervoor krijg je drinken en een zakje chips.
Tot dan!
De jeugdcommissie.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zondag 19 januari :  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Sem Kole en Pien Brookhuis                            
 
Woensdag 22 januari : 19.00 uur Communieviering 
 
Vrijdag  24 januari  : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 26 januari: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger  : pastor L. Ros 
Lectrice  : mevr. E. Pross 
Misdienaars       : Bram en Coen Volker 
 
Woensdag 29 januari : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Vrijdag  31 januari  : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 2 februari:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger   : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Elleke Visschedijk en Carmen grote Beverborg 
 
Dinsdag 4 februari  : Rozenkrans 
 
Woensdag 5 februari : 19.00 uur Viering 
 
Vrijdag 7 februari  : 08.30 uur Viering 
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Misintenties 
Zondag 19 januari:  
Truus Egberink-Grashof, Gerhard olde Nordkamp, Frans Maseland, Hendrik Josef 
Grunder (soos KBO), Hendrik  Brookhuis, ouders Notkamp-Nijhuis,  
Marietje Spitshuis-Schasfoort. 
 
Jaargedachtenis:  
Hubert Velthuis, Marinus Nordkamp, Ouders Swennenhuis-Koehorst, Siny 
Benneker-Nijmeijer, Ouders uit het Broek-Gilbers. 
 
Zondag 26 januari:  
Fien Bosch-Wekking, Hendrik  Schrader en kleinzoon, ouders Notkamp-Nijhuis, 
Ouders Geertshuis-Perrevoort, Marietje Spitshuis-Schasfoort, 
Ouders Strikker-IJland. 
 
Jaargedachtenis:  
Tonny Tijhuis, Ouders Beernink-Leusenkamp, Judith Snuiverink-Jacobs, Ouders 
Morsink-Hottenhuis, Ouders Westerik-Haarman, Jo Zents, Rikie Benneker-
Schasfoort, ouders Olde Rikkert-Beernink, Ouders Tijans-Volker, Johan Oude 
Egbrink (past. Geerdinkstraat), Johanna Kristen-Beld. 
 
Zondag 2 februari:  
Ouders Wonniger-Rolink, Cato Alberink-Bartelink, Frans Oude Elferink, Jan 
Volker, Bernard Sanderink, ouders Notkamp-Nijhuis,  
Marietje Spitshuis-Schasfoort. 
 
Jaargedachtenis:  
Hendrik Benneker, Gerard Nijhuis en Dientjes Nijhuis-Nijhuis, Ouders Hooge 
Venterink-Kamphuis,  Ouders Huisken-Reimer. 
 
 
 
Gedoopt: 
Felize,  dochter van Bart Visschedijk en Dindy Sanderink.     
 
 
Overleden: 
Marietje Spitshuis-Schasfoort, Stadsweg 15.  83 jaar 
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Pastorpraat: 
Is Christus dan verdeeld? 
Onlangs was ik met een groep pelgrims op bezoek in Israël en we bezochten o.a. 
de Grafkerk in Jeruzalem. Wat opviel is dat diverse christelijke kerken een stukje 
van de Gragkerk voor zich hebben opgeëist, de Kopten, de Ethiopiërs, de 
Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk. Alsof we als christenen Christus 
hebben verdeeld en ieder een stukje voor zichzelf opeist. Mooi is echter wel dat 
ze al eeuwen onder één dak samenzijn met hetzelfde doel, om de plek te eren 
waar Christus is gestorven en begraven. Eén huis met verschillende kamers waar 
ieder vanuit zijn eigen geloof/kerk Christus wil ontmoeten.  Wanneer we de 
Bijbel goed lezen, dan is het juist de grootste wens van Jezus geweest dat alle 
christenen één zouden zijn en niet verdeeld. Er is maar één Waarheid, die wij 
slechts ten dele kennen en in ons leven naar proberen toe te leven. Gelukkig zijn 
wij steeds meer op weg die eenheid in Christus te ervaren en te vieren. Heel 
sterk merk ik dat in ons verpleeghuis St. Elisabeth, waar de vieringen wel vanuit 
een bepaalde kerkelijke traditie wordt gevierd, maar allen welkom zijn en mee 
mogen doen. Langzamer hand komen wij tot besef dat wij Christus niet voor 
onszelf kunnen opeisen, maar dat Hij in ons midden komt wanneer wij in Zijn 
naam bijeenzijn. M.a.w.: de Oecumene groeit langzamerhand, maar er is nog 
veel te doen, we zijn er nog niet. Moge de week van Gebed en Eenheid ( 19-26 
januari) ons dichter bij elkaar en bij Christus brengen. 

pastor Jan Kerkhof Jonkman    
 
Bomen kap kerkebos 
Zoals u mogelijk zelf heeft gezien staan er in het kerkebos her en der dode 
eikenbomen en enkele dode beuken. Na goed overleg met gemeentelijke 
instantie en parochie is besloten om een aantal bomen te kappen in het 
kerkebos. Dit betekend dat gezien de kwaliteit van de bomen voor de liefhebbers 
zaagbomen beschikbaar komen, hiermee bedoelen we hout dat kan dienen als 
meubel of bouw hout, gezien de waarde zijn deze bomen voor brandhout te 
kostbaar. We willen dan ook ieder die hiervoor belangstelling heeft oproepen 
zich te melden bij Louis Volker tel; 0541-551102. We verwachten dat er geen 
brandhout beschikbaar komt, dit in verband met de aanleg van de nieuwe paden 
in het kerkebos die aansluiten op het nieuwe dorpsommetje, de takken die 
overblijven zullen worden versnippert en dienen als basismateriaal voor deze 
paden. Na de bomen kap zullen er nieuwe eiken en beuken worden geplant in 
het bos zodat we weer een groen en gezond bos creëren voor de toekomst. 
Mocht u belangstelling hebben voor zaagbomen dan melden bij Louis Volker 
0541-551102   
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Dankwoord Lourdeswerk 
De collecte voor het Lourdeswerk heeft € 1.055,- opgebracht. Hierbij danken wij 
alle collectanten en alle gevers. 
     Betsie Volker en Annie Oude Roelink 
 
Vesperviering Week van Gebed  
Voor de Week van Gebed, vanaf 19 januari, is het thema ontleend aan de oproep 
van Paulus aan de eerste christengemeenschap om eensgezind te zijn. Dat 
thema “Is Christus dan verdeeld” is aangedragen vanuit de kerken in Canada. 
Daar is discussie over eenheid tussen een bijna even grote katholieke en 
protestantse kerk. In onze parochie Lumen Christi en de beide protestantse 
kerken van Denekamp en Ootmarsum is er, naast verschillen, gelukkig 
samenwerking wat we zien  in oecumenische vieringen en andere gezamenlijke 
initiatieven.  Zo willen we in de Week van Gebed samen de Vesper vieren, 
waarvoor we U van harte uitnodigen! 
Deze oecumenische Vesperviering met zang  vinden plaats op ; 
22 januari,  19.00 uur in de kapel van zusters Franciscanessen,                                                                              
Gravenallee 30, Noord Deurningen.  
23 januari, 19.00 uur in de kapel van het klooster Maria ad Fontes,                                                     
Oostwal 24, Ootmarsum. 

Namens het pastoraal team , 
L.M. Ros (pastoraal werker)  

 
Actie kerstpakketten 
De actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” die in december voor de 8e keer 
in Twente werd uitgevoerd, is weer succesvol geweest. In totaliteit werden er op 
de dag vóór Kerst en op Oudejaarsdag zo’n 675 kerstpakketten uitgereikt. De 
pakketten zijn uitgereikt aan vertegenwoordigers van instellingen die zich 
richten op armoedezorg in Twente. De inhoud van de pakketten bestaat uit 
levensmiddelen die in Twente zijn ingezameld op 60 inzameladressen. In een hal 
van De Werkwijzer in Oldenzaal werden al deze levensmiddelen door zo’n 50 
vrijwilligers, waaronder 6 maatschappelijk stagiairs, bij elkaar gebracht en tot 
kerstpakketten verwerkt. De inzameling van levensmiddelen werd deze keer 
ondersteund door een actie in twee Plus Supermarkten. (Wallerbosch in 
Geesteren en Tijhuis in Weerselo). Klanten konden daar een voor de actie 
aangekocht artikel in een speciale winkelwagen doen). Dankzij een ruim bedrag 
aan ontvangen giften konden ook artikelen als koffie, thee e.d. worden 
bijgekocht. Hierdoor kon ieder pakket van deze artikelen worden voorzien. 
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Crisis 
-Geloven in tijden van crisis – Pieter Omtzigt  (Onder voorbehoud van 
Kameragenda) 
Maandag 17 februari 2014 14.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) 
Crisis alom, economisch, politiek, sociaal. Spanningen. Tegenstellingen. Dichtbij 
en veraf. Helpt geloven? Pieter Omtzigt is lid van de Raad van Europa en van de 
2e Kamer voor het CDA, waar hij woordvoerder is voor fiscale zaken, pensioenen 
en buitenlandse zaken. 
- Tijden van crisis in geloven – Henk Jongerius 
Donderdag 13 maart 14.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) 
Kerken lopen leeg. Traditionele woorden en beelden verliezen betekenis. Wat 
geloven wij in Gods naam? Henk Jongerius is Prior van het Domincanenklooster 
in Huissen. Priester, liturgist, dirigent, dichter, schrijver. 
- Ruimte voor perspectieven – Cees J. den Heyer 
Pinksterzaterdag 7 juni 10.30-12.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur) 
Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven (Romeinen 
4,18). Gloed onder de as. Bezielde verbanden. Cees den Heyer is gereformeerd 
theoloog, oud-hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de 
Theologische Universiteit Kampen. 
Na de lunch (zelf meenemen!):  Jaarvergadering Mariënburgvereniging, afdeling 
Twente. Met terugblik 2013, bespreking programma 2015, afsluitende 
Pinksterdienst. Einde 15.30 uur. 
Plaats van samenkomst: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo. 
Deelname-bijdrage € 5,00  
7 juni ochtend en middag € 7,50 
Aanmelding deelname: Dhr. J. Breukel: 0541 – 521 226, 
breukelvanruijven@hotmail.com 
Organisatie: Mariënburgvereniging – Afdeling Twente 
 
 
Pastor Praat 
 

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, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

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

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

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

 
 



Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2014. 

 

Omdat wij alweer vijf jaar in De Lutte gevestigd zijn, hebben wij een leuke actie voor u. 

Elke klant krijgt vanaf de maand februari een spaarkaart. 

Hiermee kunt u sparen voor gratis haarproducten van het kappersmerk Matrix.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Graag  zien wij u ook dit jaar weer terug bij Mike’s Haarmode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Mike’s Haarmode.  



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

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

Dorpstraat 30
7587 AD  De Lutte

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

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


