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"VVV-fietstochten met de
burgemeester van Losser"

Agenda

t/m 17 Jul Ajax op trainingskamp
15 Jul VVV fietstocht
16 Jul VVV fietstocht
21 Jul Wandelingen Meuleman
2 Aug Zandsteen op de fiets
9 Aug Familiefietstocht
18 Aug Wandelingen Meuleman
6 Sep Oogstdankdag viering

"Kerkelijk nieuws locatie
De Lutte"

"Familiefietstocht C.V. De
Tuffelkeerlkes"

Jaarkalender 2015
13 Jul t/m 17 Jul Ajax op trainingskamp in De Lutte
15 Jul VVV fietstocht o.l.v. de burgemeester van Losser (vanaf VVV De Lutte)
16 Jul VVV fietstocht o.l.v. de burgemeester van Losser (vanaf VVV Losser)
21 Jul Wandelingen op Landgoed Meuleman o.l.v. Theun Hulshof
2 Aug Beleef zandsteen op de fiets (vertrek: VVV De Lutte)
9 Aug Jaarlijkse familiefietstocht van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes
18 Aug Wandelingen op Landgoed Meuleman o.l.v. Theun Hulshof
19 Aug Teksten en foto's naar 't Luutke voor uitgave 11 voor 20.00 uur
6 Sep Oogstdankdag viering bij erve Hulst
9 Sep KBO fietsen naar klooster Bardel
15 Sep Wandelingen op Landgoed Meuleman o.l.v. Theun Hulshof
20 Sep VVV Landleven fietstocht
24 Sep Zonnebloem: rondleiding en picknick bij kaasboerderij Koelant
7 Okt KBO wandeling in de schemering
16 Okt KBO themamiddag over "omgaan met verlies"
12 Nov KBO Eddy Oude Voshaar: hilarische middag
6 Dec 31e Snertloop De Lutte
16 Dec KBO Adventsviering in de Vereeniging
17 Dec Zonnebloem: museum De Pelgrim met daarna koffie met lekkers bij ‘t Theeluttke

Hellehondsdagen

Vorig weekend vond de 38e editie van de Hellehondsdagen
plaats. Wat ons betreft was dit er weer eentje waar we trots
op kunnen zijn. Maar boven alles… Trots op jullie! Vrijwilligers, sponsoren, horeca, artiesten, deelnemers en uiteraard
alle bezoekers, bedankt! We kijken dankzij jullie met een
heel goed gevoel terug op een prachtig weekend. Ieder jaar
rekenen we op jullie, en nooit tevergeefs. Het was weer één
groot feest! De Lutte… BEDANKT… Het was GE-WEL-DIG!!!
Nu alles achter de rug is, is het tijd om te evalueren. Wat
ging goed en wat kan beter? We kunnen hiervoor ieders inbreng heel goed gebruiken.
Mochten jullie verbeterpunten hebben, opmerkingen, ideeën, aanvullingen…
Alles is welkom! Wij zijn bereikbaar via het contactformulier op www.hellehond.nl.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Hellehondsdagen

Opbrengst Collecte Maag Lever Darm Stichting

Alle collectanten hartelijk dank voor jullie inzet. U heeft € 1304,76 opgehaald. Dankzij
uw inzet kan de Maag Lever Darm Stichting haar werk doen voor 2 miljoen mensen in
Nederland met maag-lever-of darmproblemen.

Dorpshoes verblijd met fraaie picknicktafels

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 (Huisartsenpost Oldenzaal) 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 11 loopt van 5 augustus t/m 25 augustus 2015 kopij
inleveren voor woensdag 29 juli 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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Het bestuur van dorpshoes Erve Boerrigter werd vorige maand aangenaam verrast door
de schenking van drie fraaie, gloednieuwe picknicksets. Vanuit de sector cultuur en
recreatie waren het twee enthousiaste Luttenaren die achter dit opmerkelijke burgerinitiatief schuil gingen. De picknicktafels zijn niet alleen bestemd voor de toeristen
die ons dorp bezoeken, maar zeker ook voor de inwoners van De Lutte en de overige
bezoekers van Erve Boerrigter. Ze bieden iedereen de mogelijkheid om in het zonnetje
te verpozen, zoals de bezoekers van het ‘Ontmoetingspunt’ voor ouderen op de foto
laten zien, of een kaartje voor het thuisfront te schrijven. Het moge duidelijk zijn dat
het bestuur van het dorpshoes en ook de
regelmatige bezoekers van Erve Boerrigter
bijzonder verguld zijn met deze gulle geste.
De beide initiatiefnemers spreken de hoop
uit dat hun schenking navolging krijgt. Goed
voorbeeld doet immers volgen. De huidige
buitenbanken van het dorpshoes Erve
Boerrigter waren na zoveel jaren wel aan
vervanging toe. De drie zitbanken hebben
een plek gekregen aan beide zijden van
het dorpshoes en vormen in elk geval een
mooie start van het zomerseizoen.
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KRONIEK DE LUTTE
Kroniek van De Lutte 1

Nadat 't Luutke 2,5 jaar geleden veranderde van een parochieel mededelingenblaadje
in het huidige Dorpsblad voor De Lutte heb ik iedere 3 weken steeds een kort verhaaltje
mogen schrijven over de geschiedenis van De Lutte. Als naam voor deze rubriek heb ik
toen gekozen “Kroniek van De Lutte”, omdat pastoor J.G. Geerdink, die vanaf 1831 tot
1868 eerst als kapelaan en later als pastoor in De Lutte werkzaam was, veel heeft opgeschreven over de geschiedenis van De Lutte. Zijn met de
hand geschreven “aantekeningen” zijn nog steeds aanwezig
in ons parochiecentrum en in 1945 zijn deze aantekeningen
van hem voor het eerst in boekvorm verschenen en wel
onder de naam: Kroniek van De Lutte. Men zou dus kunnen
zeggen dat dit het eerste geschiedenisboek van De Lutte is
naast het oude Markeboek, maar daarover later nog eens.
Waarom deed pastoor Geerdink dit??
De kleine Johan Geerdink werd geboren in 1813 in Vasse
(NB. Toevallig ook mijn geboorteplaats) en wel op het eeuwenoude erve “Geerdinkshof” dat nu nog steeds bestaat.
Als klein kind ontdekte hij in een kast zeer oude, meestal op
perkament geschreven akten en daaraan hingen in witte doosjes zegels van allerlei vorm
en kleur die hij er stiekem af sneed, niet wetende dat hij zó historische documenten beschadigde. Op latere leeftijd kreeg hij spijt van zijn kinderlijk vandalisme en besloot hij de
door hem geschonden en andere stukken te gaan ordenen, gedeeltelijk over te schrijven
en meer belangrijke documenten te bestuderen. Zó begon hij in 1845 met zijn “Jaarlijkse
Aantekeningen over Gemeente en Kerk te De Lutte”, waarbij hij ook terug ging naar de
oudste geschiedenis van De Lutte. Ook verdiepte hij zich in vele andere oude geschriften
uit de kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Twente en na zijn dood heeft zijn neef
E. Geerdink (pastoor in Vianen) deze aantekeningen in
1895 uitgegeven onder de titel “Eenige bijdragen tot
de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe”. Zoals vermeld zijn pastoor Geerdink's “aantekeningen” over De Lutte in 1945 in boekvorm verschenen onder de titel Kroniek van De Lutte
en het leek mij leuk om hieruit de komende rubrieken
iets over te nemen. Zó schreef hij over het jaar 1845
het volgende: Dit jaar was de koude zeer streng en
langdurig. Op Palmzondag kon men het ijs in den put
met moeite doorstoten. In den Vroegdienst op dien
dag vroor het in den kelk, hetgeen ons nog nooit te
voren was overkomen. Op 12 Juni is de Eerw. kapelaan
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A. Meijer verplaatst naar Rietmolen. In zijn plaats kwam hier
J.H. Nieuwenhuis, geboren te Oldenzaal, tot dan toe kapelaan
te Tubbergen. Hij is overleden als pastoor te Baarn op 5 Augustus 1871. Den 27en Juli is het Keshuis in de Elfter Heurne
afgebrand. Op het Rozenkransfeest is de Broederschap van
den levenden Rozenkrans als nuttig aanbevolen, waarna zich
omstreeks duizend personen als lid hebben laten inschrijven.
Op den feestdag van de Wondteekenen van St. Franciscus
zijn 250 personen uit deze parochie in Denekamp gevormd
door den Bisschop van Curium. Over 1846 schreef hij het
volgende: Dit jaar is voor fl.15 het St. Annabeeld aangekocht,
voorstellende de H. Anna met de H. Maagd en het Kind Jezus;
het zou anders in handen van de joden gekomen zijn. Dit
beeld stond vóór de Hervorming op het St. Anna-altaar in de kerk te Oldenzaal en was
sedert dien tijd bewaard ten huize van de familie Hamzing. Nu is het in het museum van
den Aartsbisschop te Utrecht. Op 16 December is het Oude Gieslink, genaamd Weland,
afgebrand. Zwenne Oude Kalter gestorven 12 Maart 1846 heeft voor de zaligheid hare
ziel omstreeks fl. 75 vermaakt ad pias causas ( NB = voor vrome doeleinden). Dat gebeurde er 175 jaar geleden in De Lutte! Wordt vervolgd !
- Tonnie Bekke -

Fiets mee met De Tuffelkeerlkes!

Op zondag 9 augustus 2015 organiseert carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes haar
jaarlijkse familiefietstocht. Ook in het jubileumjaar (44jarig bestaan CV De Tuffelkeerlkes) is er weer een tocht uitgezet die voor iedereen toegankelijk is. Deze zondag kan er
tussen 10.00 – 14.00 uur, tegen een kleine betaling, een fietsroute worden verkregen
op het terras van café/cafetaria Jossie aan de Dorpstraat 13 in De Lutte. De route gaat
deze keer richting Beuningen en omgeving. Halverwege de route is er een pauze post
opgesteld waar fietsers eventueel iets te eten en/of te drinken kunnen bestellen. Er is
hier voldoende gelegenheid om bij te praten met bekenden. Beleef Twentse gezelligheid
in een mooie omgeving! Voor iedereen die van de buitenlucht, gezelligheid en fietsen
houdt, is deze fietstocht een geschikte activiteit voor de laatste zondag van de bouwvak.

Opbrengst Collecte Epilepsiefonds

De van 6 t/m 11 juni gehouden collecte heeft in De Lutte € 1.460,19 en in Beuningen €
244,14 opgebracht. Ik wil alle collectanten en gulle gevers hartelijk danken. Verder heb
ik besloten om met de coördinatie van de collecte te stoppen. Ik heb dit inmiddels al 16
jaar gedaan. Gelukkig heb ik 2 dames gevonden die dit willen overnemen, Agnes Scholte
Lubberdink en Marianne Schasfoort. Ik wil alle 25 collectanten uit De Lutte en Beuningen
van harte danken voor hun inzet de afgelopen jaren en vertrouw erop dat jullie ook de
komende jaren blijven collecteren. Agnes en Marianne wens ik veel succes toe.
Met vriendelijke groet,
Truus Schasfoort-ten Brink.
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Activiteiten dorpshoes Erve Boerrigter

Fitness voor volwassenen.
Vanaf 1 april 2015 is in Erve Boerrigter, in samenwerking
met Dance Masters Kolmschot, groepsfitness gestart
in De Lutte. Groepsfitness (o.a. Zumba en Bokwa) Start:
woensdag 2 september as. Meedoen? Er zijn nog enkele laatsen vrij.
19.30 – 20.15 uur Groepsfitness.
Wil je een proefles bijwonen geef je dan op door een email te sturen naar: info@kolmschot.nl
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met mieke@dorpshoes.nl of te bellen naar 0541552009. We zetten je dan op de lijst.
Na afloop van de lessen kun je natuurlijk wat drinken in het dorpshoes.
Wie zingt ermee in het koor bij Erve Boerrigter? Nieuw
Op dit zijn er ong. 6 deelnemers. Neem contact op voor info en sluit je aan. Dan gaan we
in het nieuwe seizoen (aug. sept) van start.
Dorpshoes Erve Boerrigter heeft contact gelegd met dirigente Dorothea van Linschooten
– Koezorowska. Zij begeleidt al jaren een koor in Oldenzaal.
Zij zou het erg leuk vinden om ook in De Lutte een zangkoor te begeleiden. Op dinsdag
van 13.00 – 14.00 kan het koor bij elkaar komen om zelf gekozen repertoire te zingen.
Alles kan en mag in overleg met deelnemers en de dirigent. Het koor wordt door de dirigent begeleidt op piano. Kosten: €3,25 per keer bij deelname vanaf 10 personen.
Meezingen of informatie? Geef je op per mail bij: dorotheaewa@online.nl of bel naar
074-2592370 of 06-36304567. We starten als er minimaal 8 à 10 deelnemers zijn.
Meer info: www.dorpshoes.nl of mobielnr: 06-51150652
Wist u dat:
• Elke 2de donderdag van de maand er een Tabletcafé is in Erve Boerrigter. Start weer na
de zomervakantie in september.
• U ruimten kunt huren bij Erve Boerrigter voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
• Elke dinsdagavond van 19.00 – 20.00 er spreekuur is van de Wijkagent in Erve
Boerrigter. Start 18 augustus 2015. Voor belangrijke zaken kunt u contact op nemen met
Politie Twente 0900-8844
• Op elke 1ste maandag van de maand van 18.30 -19.00 uur terecht kunt bij St. Dorpsbelangen voor al uw vragen/opmerkingen vanuit De Lutte. Vergadering 7 september.
• Erve Boerrigter een mooie website heeft: www.Dorpshoes.nl en een facebook pagina.

Kinderactiviteiten in dorpshoes Erve Boerrigter:

Nieuw in Erve Boerrigter: Kidsswing/streetdance i.s.m. Kolmschot Dance Masters.
Na een aantal jaren les te hebben gegeven in het sportlokaal van basisschool Plechelmus zijn de activiteiten verplaatst naar Erve Boerrigter.
Woensdag van 14.30 – 15.15 Kidsswing leeftijd 4-5 jaar
Woensdag van 15.15 – 16.00 Kidsswing/streetdance leeftijd 6,7,8 jaar
Woensdag van 16.00 – 16.45 Streetdance 9+
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Neem een vriend(innetje) mee en doe een keer gratis mee.
Kosten: €15,00 per maand. Info en opgave bij info@kolmschot.nl
Theaterles voor kinderen in Erve Boerrigter i.s.m Kolmschot Dance Masters.
Hou jij ervan om op het toneel te staan en vindt je het leuk om typetjes te spelen? Dan
zijn de theaterlessen echt iets voor jou. In de les staat het plezier voorop en leer je de
basisvaardigheden van toneelspelen en theater. Dit onder begeleiding van professioneel
geschoolde docenten. Aan het eind van het jaar speel je in een voorstelling voor een zaal
vol familie en vrienden. De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag in Erve Boerrigter. We starten op woensdag 9 september as.
Woensdag 16.45 – 17.45 ( 7 – 11 jaar) en Woensdag 17.45 – 18.45 ( 12+)
Kosten: €22,50 per maand.
Voor meer info zie de website www.kolmschot.nl of mail naar info@kolmschot.nl je kunt
natuurlijk ook contact opnemen met mieke@dorpshoes.nl.
Kinderkook/bakcafé,
In sept. 2015 starten we met een lekker, gezond en leerzame kookactiviteiten voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar . Tijdens de 6 bijeenkomsten gaan we zowel koken als bakken. Het zijn steeds blokjes van 2 lessen rondom een thema. Er kunnen min. 6 en max.
8 kinderen meedoen. De ene keer eten we gezamenlijk de andere keer neem jij je eigen
baksel mee naar huis. Kook/bak jij met ons mee? De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur in Erve Boerrigter. Kosten: €35,00 voor 6 lessen incl.
ingrediënten. Ben je vegetarisch of heb je een dieet geef het dan door dan houden we
daar rekening. Geef je gauw op en vergeet je schort niet.
Cursus tekenen en schilderen voor kinderen
Een reis rond de wereld met potlood en penseel. In 2015 start in het dorpshoes Erve Boerrigter voor kinderen van 7 t/m 13 jaar een cursus tekenen en schilderen. In 5 lessen maken
de kinderen een reis rond de wereld met verschillende teken- en schildermaterialen en leren
ze over kleur, vorm en diepte in een tekening. Zo worden o.a. farao’s van Egypte op papier
gezet, Afrikaanse dieren geschilderd etc. De lessen worden gegeven op donderdag. Tijdstip:
van 14.30 – 16.00 uur in Erve Boerrigter Kosten: €40,00 incl. materialen, iets te drinken en
wat lekkers vakdocente: Marianne Wigger. Minimaal aantal deelnemers: 8
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij Mieke Bouwhuis
Email: mieke@dorpshoes.nl of bellen naar 0541-552009
We starten de cursus tekenen en schilderen wanneer er 8 deelnemers zijn.

VVV fietstochten o.l.v. de burgemeester van Losser

Net als vorig jaar treedt burgemeester Michael Sijbom in zijn vakantie weer op als gids
bij een aantal fietstochten door Losser. Hij laat toeristen en inwoners de mooiste plekjes
van De schatkamer van Twente zien. Onderweg is er een koffie/theestop bij de horeca.
Volgens Sijbom is het niet alleen mooi om in Losser te zijn maar is er ook veel om over te
vertellen: hij vertelt onderweg over de Bleek en het textiel verleden, over de grens en
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Bardel, over het typische Twentse landschap en de natuur, maar ook over de verschillende kerkdorpen. Dat maakt deze fietstochten zo bijzonder! Hij wil bereiken dat mensen met een positief
gevoel aan anderen overbrengen hoe het is in de gemeente Losser. De fietstochten vinden plaats op:
Woensdag 15 juli 10.30 uur VVV De Lutte
Donderdag 16 juli 11.00 uur VVV Losser
Vrijdag 17 juli 10.00 uur TIP Overdinkel
Wie mee wil fietsen kan zich aanmelden bij de VVV De
Lutte-Losser-Beuningen, tel: 0541-551160. De kosten bedragen € 2,50 inclusief koffie. Maximaal 25 personen per
dag. Voor meer informatie zie www.vvvdeluttelosser.nl

Vrienden van ‘t Luutke

Wie op de slotdag van de Hellehondsdagen wandelde, zal het niet zijn ontgaan. Op het grasveldje voor de Elfterborgh was een kraam te vinden van ons eigen Luutke. De bezoekers van ons
dorpsfeest, en dan met name de inwoners van De Lutte, konden zich aanmelden als Vriend van ’t
Luutke. In deze uitgave brengen we niet alleen verslag uit van deze actie, maar willen we ook de
(rode) cijfers met u delen. Laten we met het mooie nieuws beginnen. Op die bewuste zondag tijdens de Hellehondsdagen hebben zich bijna vijftig personen aangemeld als Vriend van ’t Luutke!
Welkom bij…..

Deze vrienden hebben te kennen gegeven dat ze het dorpsblad jaarlijks met een vast bedrag willen ondersteunen. Al deze toezeggingen zijn goed voor een structurele bijdrage van € 577,50. Aan
contanten werd er die dag € 80,40 gedoneerd. In totaal levert dat een bedrag op van € 657,90.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Want de huidige cijfers zijn deze:
• ’t Luutke kost ons op jaarbasis ruim € 9.500,• De verenigingen en organisaties (incl. de kerk) en onze vaste ondersteuners (Dorpstraat Specialisten en Spar Martin Schreur) zijn samen goed voor een bijdrage van circa € 6250,• Incidentele advertenties zorgen voor extra inkomsten, maar zijn bij lange na niet toereikend
om de begroting sluitend krijgen.
• De tekorten over 2013 en 2014 moesten worden bijgepast door de Stichting Dorpshoes Erve
Boerrigter.
Een simpel rekensommetje laat zien dat instandhouding van ’t Luutke met deze inkomsten en
uitgaven niet in de benen kan worden gehouden. Vandaar dat we maatregelen hebben genomen
om de drukkosten terug te dringen en de extra inkomsten te vergroten. De grootste stap die
we echter kunnen maken, is een flinke toename van het aantal Vrienden van ’t Luutke. Met een
jaarbijdrage van vijf euro per huisadres (circa 0,30 eurocent per uitgave, huis-aan-huis-bezorgd,
weer of geen weer!!) zijn we al geholpen. Meer mag natuurlijk ook. Tijdens de Hellehondsdagen
hebben we een kleine stap gemaakt. Nu is het moment aangebroken dat we een reuzensprong
moeten maken. Vandaar deze allerlaatste oproep om onderstaande strook in te vullen en Vriend
van ’t Luutke te worden. Het strookje kan ingeleverd worden bij de balie (of de brievenbus) van
dorpshoes Erve Boerrigter. Als deze oproep te weinig oplevert, is het voortbestaan van ons dorpsblad ongewis. In dat geval worden de machtigingen die al zijn verstrekt ook niet geactiveerd. Wij
hopen dat het zover niet komt. Dus wordt Vriend van ’t Luutke, als u dat nog niet heeft gedaan.

De Kijkdoos Kindcentrum de Lutte
Vanaf 1 juli 2015 verzorgen wij de
Kinderopvang in de Heurne aan de
Plechelmusstraat 9
- Ruime openingstijden van 07:00 uur tot
19:00 uur
- Flexibele Kinderopvang en BSO: wij
passen ons aan, naar hoe u moet werken
- Kinderopvang dagdeel (5,15 uur) flexibel
inzetbaar over de hele dag bijv., van
10.00 tot 15.15
Heeft u vragen of wilt u informatie, stuur
een email naar
info@kinderopvangdekijkdoos.nl
of bel naar ons Centraal kantoor in
Enschede 053-4350303
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 19 juli
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Eucharistieviering m.m.v.
dames en herenkoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. T. Volker
: Joyce en Bart Rolink

Woensdag 21 juli
Zondag 26 juli
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: 19.00 uur Eucharistieviering
: Communieviering m.m.v. dames en herenkoor
: mevr. I. Onland
: mevr. M. Oude Ophuis
: Lars Grote Beverborg en Mirthe Rolink

Woensdag 28 juli

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 2 augustus
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor
Voorganger
: pastor H. Jacobs
Lectrice
: mevr. G. Maseland
Misdienaars
: Joyce en Bart Rolink
Dinsdag 4 augustus
Woensdag 5 augustus

: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties
Zondag 19 juli: Truus Egberink-Grashof,Toos Nijhuis-Sweerts, Jan Volker,
Edwin Oude Ophuis, Hendrik Schrader en kleinzoon Maik, Bernard Hampsink,
Johan Steghuis, Gerald Koop, Gerrit Tijhuis, Gerard Morsink (Tapuitstraat),
Hennie oude Egberink, Marie Blockhuis-olde Hendrikman.
Jaargedachtenis: Annette Olde Hendrikman-Wigger, Gerhard Nijhuis
(Dorpstraat), An Grunder-Breukers.
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Zondag 26 juli: Ouders Beernink-olde Meijerink, ouders Nijhuis-Aveskamp,
Joke en Jos, Toos Nijhuis-Sweerts, Ouders Lentfert-Siegerink¸Herman Koertshuis,
Echtpaar Welhuis-Westerik, Ouders Dierselhuis-Bosch, Gerrit Tijhuis,
Gerard Morsink (Tapuitstraat), Hennie oude Egberink,
Marie Blockhuis-olde Hendrikman.
Jaargedachtenis: Echtpaar Lenfert-Seiger, Bernard Seijger,
Ouders Tellman-Oude Alink.
Zondag 2 augustus: Gerhardus A. Tijhuis, Hermien Segerink, Ouders WonnigerRolink, Hendrik Benneker, Toos Nijhuis-Sweerts, Henk grote Beverborg,
Femie Wigger-Schurink, Johan Olde Monninkhof, Gerard Morsink (Tapuitstraat),
Hennie oude Egberink, Marie Blockhuis-olde Hendrikman
Jaargedachtenis: Jan Heijdens, Ouders groote Beverborg-Snippert,
Ouders Dierselhuis-Bosch, Sieny Kienhuis-ter Brake.

Overleden:
Gerard Morsink, Tapuitstraat 12. Op de leeftijd van 63 jaar
Hennie Oude Egberink, Zandhuizerweg 5. Op de leeftijd van 86 jaar
Marie Blockhuis-olde Hendrikman, Monninkstraat 33 te Oldenzaal.
Op de leeftijd van 92 jaar
Pastorpraat:
Mijn Bernadette
Begin mei kregen we onverwacht het bericht dat mijn echtgenote Bernadette
ongeneeslijk ziek was en dat er geen behandeling mogelijk zou zijn. Ze zou nog
maar een beperkte levensduur hebben, zo werd ons gezegd. Na de eerste schok
en bij alle verdriet om elkaar te moeten missen, bleek het haar echter gegeven,
om haar naderend overlijden aan te kunnen. Zo gingen we een intensieve
periode in, waarin ze fysiek tot steeds minder in staat was terwijl ze geestelijk
krachtig bleef. Uiteraard, tussendoor vloeiden bij ons de nodige tranen. Onze
drie kinderen met partners zijn wekenlang bijna voortdurend bij ons thuis
geweest. Ondertussen vulde zich onze woonkamer met uw kaarten en bloemen.
Op 26 juni is ze thuis in rust overleden. Daarop volgden opnieuw, kaarten en
bloemen van u; parochianen, collega’s en Bestuur Lumen Christi. Dank daarvoor!
11

In de Afscheidsviering in de Blasiuskerk in Delden werd op ons verzoek gezongen
door het dames-en herenkoor van De Lutte. Ik kreeg fijne reacties op die viering
en de zang, ook van de vrienden van onze kinderen die uit het hele land komen
en niet vertrouwd zijn met een uitvaartliturgie. Ik was ontroerd en blij met
zovelen van u daarbij aanwezig. Op 1 juli is ze gecremeerd in Usselo.
In uw kaarten wordt mij en ons gezin veel sterkte toegewenst, ook voor de tijd
die komt. Die zorg doet me goed. Maar ik kan u zeggen dat ik het aankan,
tenminste zoals ik me nu voel. En daarin word ik gesterkt door het geloof van
Bernadette, dat van mezelf en de steun van de kinderen. Nogmaals dank voor
alles wat u mij de afgelopen tijd hebt geboden.
Hartelijke groet, pastor Leo Ros (pw)
Catechese
Na vele maanden zoeken is dan nu eindelijk de vacature voor catechese ingevuld
binnen onze geloofsgemeenschap. Dirk Bekke heeft zich beschikbaar gesteld en
is inmiddels benoemd. Hij heeft de taken overgenomen als coördinator van
Saskia Japink, zij is inmiddels gestopt. De taken van coördinator zijn:
Het bespreken c.q. regelen van bijzondere vieringen, zoals de
Doopvieringen, de Eerste Heilige communie en het Heilig Vormsel.
Zorg voor een goede voorbereiding en uitvoering door de hierbij
ondersteunende speciaal ingestelde werkgroepen.
Een goed contact met de basisschool is hierbij zeker van belang.
Speciale vieringen die worden “georganiseerd” voor kinderen om hen
kennis te laten maken met onze geloofsgemeenschap/de katholiek kerk
opzetten en begeleiden.
Wij wensen hem veel succes met het vervullen van de taak als coördinator
binnen onze geloofsgemeenschap.
Contactgegevens Dirk Bekke: Tel: 0541-855041 Email: dirk@bekke.nl
Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo
Wijziging parochiële caritas
De functie van Pastor Jan Kerkhof-Jonkman is overgenomen door Pastor Leo
Ros. Parochiële Caritas Instelling, Oost Nederland, PCI Helpt
Telefoon 06-22 68 98 67.website: www.caritaslumenchristi.nl
Email: l.ros@lumenchristi.nl of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl
De coördinator binnen onze geloofsgemeenschap blijft Martin Blockhuis.
Tel. 0541-551768 Email: martin.blockhuis@concepts.nl
Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo
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Betreft: Volgorde van begraven op ons kerkhof.
In het verleden is afgesproken om m.b.t. begraven op ons kerkhof blok S en blok
V niet te gebruiken. Dit i.v.m. de verplaatsing van de calvarieberg. Deze blijft dan
beter in het zicht. Zodra blok U vol is, per juni 2015 nog 10 plekken, was gepland
om daarna verder te gaan met begraven op de blokken W en T.
Bij nader inzien is de kerkhofbeheerscommissie echter van mening dat het, i.v.m.
de vele lege plekken welke zijn ontstaan door ruiming binnen de overige
blokken, het verstandig is om, nadat blok U vol is, over te gaan met begraven op
de opengevallen plekken.
Dit dan wel in volgorde van de blokken C, D. E, K, F, L, G, M, H, N.
Een uitzondering hierbij echter wordt gemaakt voor blok C:
Aangezien op de plek waar de oude calvarieberg heeft gestaan in de nabije
toekomst een urnenmuur gerealiseerd zal worden, is het ook mogelijk dat er,
voordat blok U vol is, in blok C op verzoek begraven kan worden.
Als nabestaanden van een overledene, direct na overlijden, de wens uitspreken
om hun dierbare te begraven in blok C, dan is dat als uitzondering mogelijk en
kan een plek in blok C worden toegewezen.
Dit uiteraard zolang er plek is in blok C.
Het betreft dan de volgende plekken in blok C:
C60, C66, C67, C73, C74, C75.
Locatiebestuur St.Plechelmus De Lutte. n.d.: G.H.M. Pross (secr.)
Kevelaer 2015
Op de eerste dinsdag van september vind de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer
plaats. Dit jaar is dit op dinsdag 1 september. In Kevelaer is een eucharistie
viering en plechtig lof. En voldoende tijd om te bidden en rond te kijken.
Zoals altijd is er onderweg een koffiestop, een warme maaltijd in Kevelaer
en op de terugweg een consumptiestop. Kosten zijn afhankelijk van hoeveel
deelname. We proberen met 2 bussen te gaan.
Opgave voor 1 augustus bij het parochisecretatiaat of bij Kitty Dijkstra
tel: 296742 of Ans van Langen tel: 552008
We rekenen graag op uw deelname aan deze bedevaart
Terugblik Diakenjubileum
Wat een fantastische zondag 21 juni j.l. toen ik mijn zilveren diakenjubileum
mocht vieren in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Een bijna volle kerk, een
geweldig gelegenheidskoor, samengesteld uit koorleden van alle
geloofsgemeenschappen, vele voorgangers met als hoofdcelebrant hulpbisschop
mgr. Ted Hoogenboom in een prachtig versierde kerk.
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Hartverwarmend zoveel mensen, zo’n betrokkenheid te voelen in de parochie
Lumen Christi. Een bijzonder moment was ook de hernieuwing van mijn
wijdingsgeloften, waarbij ik mijn trouw aan de kerk en de bisschop uitsprak. De
viering drukte een diep gevoel van dankbaarheid en verbondenheid uit met
elkaar, en gaf ons allen een positieve boost naar de toekomst. En na afloop de
receptie bij restaurant Oosth, ze konden er niet in, velen zaten nog op het terras
buiten, maar niemand klaagde, ze genoten allen. Daarna vele handen schudden,
warme woorden die mij werden toegefluisterd, vele enveloppen met felicitaties
en stoffelijke blijken van waardering, de cadeautafel was te klein. Ik werd er zelf
verlegen van. Had ik dit verdiend? Er werd mij op het hart gedrukt dat ik er van
moest genieten en dat deed ik ook met mijn echtgenote en gezin. Thuis prijkt
een prachtig waterornament in mijn tuin, het cadeau van de parochie, een grote
leisteen met waterbron, passend bij een kerkelijk functionaris. En dan de
brievenbus, nog elke dag zit ze vol met felicitaties. Voorlopig kan ik wel vooruit
met al die felicitaties, complimenten, waarderende woorden, de blije gezichten
van de mensen, de mooie cadeau ’s de opdrachten om toch ook vaker een
bloemetje voor mijn echtgenote te kopen, de vele flessen wijn, bloemen,
cadeau- en boekenbonnen…
Te veel, te gek… ik kan u niet allen persoonlijk bedanken, daarom doe ik het via
deze weg. Ook bedank ik degene die ik niet heb gesproken, voor wie de rij te
lang duurde, maar er toch waren.
Parochie bedankt, ook namens mijn echtgenote Elly en de kinderen Ik zal er nog
lang van kunnen nagenieten, maar het geeft mij ook het vertrouwen dat het
goed is om samen nog een tijdje op te trekken, ook na mijn 65e verjaardag in juli
a.s. Net als aan het eind in de jubileumviering sluit ik dit dankwoord af met de
woorden: “Beste mensen, ja, hier ben ik!”
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

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)
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SPAR Schreur, voor
al uw dagelijkse
boodschappen
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.
SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte
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TEL 0541-551350 | WWW.EETCAFE-PLEXAT.NL

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

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 30
7587 AD De Lutte

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

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

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230

