
"De Lutte 't hele jaar door schil-
derachtig mooi!" 

" 't Luutke on tour; wielerclub De 
Lutte in de Moehnesee "

Agenda
03 Sep  KBO; Fietstocht 
06 Sep  KBO; Bezoek Grolsch
10 Sep  Zij-actief; nieuw seizoen
13 Sep  KBO; Klootschieten
21 Sep  Nazomerconcert
25 Sep  Zij-actief; Regio ledenavond
15 Okt  Zij-actief; Ter Keurs 
20 Okt  Twentse Cultuurtocht
16 Nov  Heilig Vormsel

Gerard Reimer, Bernard Kuipers 
en Hennie Beernink alle drie 65 
jaar lid Plechelmus Harmonie 
#DeLutte. Hubert Nijhuis 60, 
Harry Nijhuis 40 jr

De Lutte
@DeLuttecom

Twitter

"Bernard Kuipers lid in de Orde 
van Oranje Nassau"

"intensivering van het spoor: wat 
betekent dit voor ons? " 

"Avond aan de dinkel; buiten zit-
ten, lekker drankje, gezeligheid"

"Optreden van De Lut’s Got Talent 
smaakt naar meer"

" Berg en Dal, passend in ons 
fraaie landschap "

Uitgave 10 - van  13 Juli t/m 2 Augustus 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
03 Sep KBO; Fietstocht 
06 Sep KBO; Bezoek Grolsch
10 Sep Zij-actief; opening seizoen, 19.00 uur kerk en aansluitend Bingo
13 Sep KBO; Klootschieten in Beuningen.
21 Sep Plechelmusharmonie; Nazomerconcert in het Lutterzand
25 Sep Zij-actief; Regio ledenavond bij hutten in Rossum, Aanvang 20.00 uur
15 Okt Zij-actief; Ter Keurs fysiotherapie komt vertellen over oedeemtherapie
20 Okt Plechelmusharmonie; Twentse cultuurtocht  
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
19 Nov Zij-actief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
10 Dec Zij-actief; kerststukje maken in de Vereeniging
17 Dec Zij-actief; adventsviering (opgave noodzakkelijk)
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie

Redactie van 't Luutke wenst iedereen een fijne vakantie!

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

De praktijk is wegens vakantie gesloten vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli 2013.  
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via telefoon-
nummer 0541-523005. Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in Oldenzaal via telefoonnummer 088-5551122

Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Wegens vakantie is de prikpost SHO De Lutte in "Dorpshoes Erve Boerrigter"
op de volgende data 18 juli, 25 juli en 1 augustus gesloten.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   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 3 Augustus t/m 23 augustus kopie 
inleveren voor woensdag 24 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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Vierkanter meter patat of snacken met Lutter Leppel
De veiling van de Hellehondsdagen heeft een reputatie hoog te houden. Al meer dan 
vijftien jaar gaan op de slotdag van ons dorpsfeest de meest curieuze items onder de 
hamer. Afgelopen zondag was dat niet anders. Een vierkante meter patat (met mayo!), 
een georganiseerde rondgang 
langs drie jongerenketen inclu-
sief een speciale verrassing, een 
jaar lang toegang tot de meest 
besproken groeps-app van het 
dorp of frikadellen eten met de 
Lutter Leppel. Dankzij de veiling-
meesters Charles Haarman en 
Peter Benneker werd er grif op 
geboden.
Meer dan twintig –vaak unieke- 
items werden zondagmiddag 
aan de man of vrouw gebracht. 
Met dank aan een aantal lokale 
ondernemers konden er diverse 
aantrekkelijke aanbiedingen 
worden verkocht. Overal was aan gedacht. De  liefhebbers van een goede barbecue 
werden door burgemeester Michael Sijbom op hun wenken bediend. Maar ook de verza-
melaars van sportieve collectors items kwamen aan hun trekken. Zelfs tijdens de veiling 
werden nog last minute  aanbiedingen onder de aandacht gebracht van de veilingmees-
ters. Aan het eind van de rit bleek de veiling een bedrag te hebben opgebracht van 8070 
euro.
De Hellehondsdagen kenden (opnieuw) een overvol programma. Het eerste optreden 
van De Lut’s Got Talent Band (zie foto) smaakte absoluut naar meer. Een volgepakte 
feesttent genoot met volle teugen van de optredens van onvermoede en bekende lokale 
talenten. Adele, Kane en Metallica, we hebben het allemaal in huis! Traditiegetrouw 
kwam het water weer met de bakken uit de lucht. Maar dat kon de pret niet deren. De 
organiserende stichting Hellehond hoopt deze formule volgend jaar een vervolg te kun-
nen geven.
Zaterdag was niet alleen de dag van het jeugdprogramma (met een spectaculaire Wipe 
Out) en de Dorpsloop, ook werd in de dorpskern voor het eerst een boekenmarkt ge-
houden. Waar het aantal aanmeldingen (vijftien) tot grote tevredenheid stemde, had de 
publieke belangstelling wat beter gekund. Ook de boekenmarkt zal volgend jaar echter 
een vervolg krijgen. Maar de kans bestaat dat dan gekozen wordt voor de zondag. Na de 
Dorpsloop werd het feestje op spetterende wijze afgemaakt door de Perfect Showband.
Na regen op de vrijdag en koude op zaterdag brak zondag dan toch nog het zonnetje 
door op de Hellehondsdagen. Voor de bezoekers, maar ook voor de vele vrijwilligers en 
verenigingen die zich manifesteerden in de dorpskern. Aan het begin van de dag concen-
treerden de festiviteiten zich rondom dorpshoes Erve Boerrigter. 
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Op het evenemententerrein voor het 
dorpshoes vestigde de kofferbakverkoop 
met meer dan zeventig deelnemers een 
nieuw record. In de Appelhof was de 
Home Made Fair zoals gebruikelijk de 
smaakmaker van het dorpsfeest. In het 
dorpshoes konden de bezoekers zich laten 
informeren over de activiteiten en cursus-
sen in het nieuwe seizoen. Ook waren er 
voor de kinderen tal van leuke activiteiten 
georganiseerd. Van tapas maken tot cup-
cakes versieren. 

Overigens, binnenkort zijn op www.hellehond.nl veel foto’s te zien, zoals die door Tessa 
Olde Riekerink zijn gemaakt tijdens de verschillende onderdelen. Veel plezier bij het 
bekijken van deze plaatjes. Tegen de klok van 17.00 uur verzamelde het dorp zich in de 
feesttent voor de veiling. Als vanouds een spektakelstuk van de eerste orde. Verse harin-
gen, een vakantiehuisje nabij Berlijn, een gloednieuwe koelkast met vier kratten bier en 
een fraaier grasmaaier die officieel wordt door de beide veilingmeesters 'officieel wordt 
ingewijd'. Een geslaagde finale van een perfect dorpsfeest. Rest ons nog een woord van 
dank uit te spreken aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het welslagen 
van de Hellehondsdagen. De handjes van de vele vrijwilligers en de ondersteuning van 
de ondernemers, ze zijn onmisbaar om dit te kunnen doen. De werkgroep die belast 
is met de totale coördinatie van het feest en alle werkzaamheden daar omheen, kan 
nog steeds enthousiaste mensen gebruiken. Lijkt het je leuk om lid te worden van deze 
werkgroep, meld je dan aan bij Stephan Scheper famscheper@gmail.com, tel. 552171 of 
06-20018944). Maar ook hebben we dringend behoefte aan mensen die in de aanloop 
naar het weekend (woensdag- en donderdagavond, vrijdag en maandag) in staat zijn om 
hand- en spandiensten te verlenen. Vele handen maken het werk niet alleen lichter maar 
ook leuker!  - Stichting Hellehond -

Avond aan de Dinkel                                                        
In de drukke waan van alledag heb je op-
eens een gevoel: een avond buiten zitten, 
een lekker drankje, gezelligheid, muziek, 
en mooie natuur. Voor iedereen die zich in 
dit gevoel herkent, op zaterdag 21 septem-
ber wordt deze weerspiegeling werke-
lijkheid. De prachtige natuurschoon van 
het Lutterzand, de aanwezigheid van 60 
muzikanten, verschillende muziekstijlen, 
spectaculaire acts en alles voor de inwen-
dige mens binnen handbereik. Nieuwsgie-
rig geworden? Zet een groot kruis in de agenda op zaterdag 21 september en beleef! 
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Kiek Es!
Het is op de foto even zoe-
ken naar ‘t Luutke, maar ze 
hadden hem toch echt mee 
genomen! (zie de witte pijl).
Hierbij een foto (met 't 
Luutke in de hand) van de 
deelnemers van de Wieler-
club De Lutte aan de drie-
daagse Tourtocht naar  de 
Moehnesee / Duitsland.

We vertrokken uit De Lutte 
op vrijdagmorgen 31 mei 
met de racefiets in twee 
groepen met materiaalbus. 
In totaal met 31 personen 
naar het Hanse Hotel in 
Soest.

Zaterdag 1 juni een bergetappe in de omgeving van het Sauerland met een rit langs de 
Moehnesee.
En zondag 2 juni weer terug naar De Lutte. In totaal hebben we 450 km afgelegd.
Het was voor iedereen een heel leuk weekend met goed fietsweer en weinig materiaal-
pech.De Wielerclub De Lutte viert dit jaar zijn 12,5 jarig bestaan en deze tourtocht was 
een onderdeel van de festiviteiten.
        

    Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen 
Kiek es is ook op Facebook te vinden: www.facebook.com/kiekesintluutke

Collecte Epilepsiefonds
De opbrengst van de collecte voor het nationaal Epilepsie Fonds was in De Lutte  
€ 1.448,84 en in Beuningen € 220,64.
Namens het Epilepsie Fonds alle gulle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
- Truus Schasfoort -

KIEK ES
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Berg en Dal
In deze rubriek is al eens 
geschreven dat er langs de 
Bentheimerstraat  diverse 
café's en logementen wer-
den gevestigd : niet alleen 
omdat de Bentheimerstraat 
een belangrijke verbindings-
weg was geworden tussen 
Nederland en Duitsland  
maar ook omdat vele men-
sen de mooie omgeving van 
De Lutte ontdekten en hier 
op vacantie gingen.
Hotel “het Zwaantje” was 

zo'n markante verblijfplaats en over de geschiedenis hiervan is al eens geschreven in 
deze rubriek maar ook hotel “Berg en Dal “ kent zijn voorgeschiedenis.
Op een oude ansichtskaart uit plm. 1900 staat op deze plek  “Café Smoors” en dit was 
de voorloper van Berg en Dal want in 1906 werd café Smoors gekocht  door een zekere 
Gerhardus Borchert uit Hengelo met het doel om ernaast een pension te bouwen “wat 
zeker de toevloed van de vele vreemdelingen, die in den zomer deze streken komen be-
zoeken, in een behoefte zal 
voorzien”  (aldus een citaat 
uit de krant van  25 februari 
1906) .  Het “vreemdelin-
genverkeer” was dus in 
die jaren al goed op gang 
gekomen maar er was toen 
nog geen echte VVV.     
In de krant van 5 april 1906 
lezen we dat door architect 
W.Elzinga uit Hengelo de 
bouw van een hotel-pension 
in De Lutte werd aanbesteed 
aan de laagste inschrijver 

enwel P.H. en B.J. Op de Weegh voor een bedrag van fl 6.233,=.    Wat een verschil met 
de huidige prijzen !

KRONIEK  DE LUTTE

Omstreeks 1900

Omstreeks 1910
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Gerhardus Borchert  
droeg het bedrijf  jaren 
later over aan zijn zoon 
( Johannes Borchert) 
die achter het inmid-
dels goed renderende  
hotel-pension  ( zie oude 
ansichtskaarten) een 
likeurfabriekje begon 
waar citroengenever, 
advocaat, e.d. werd ge-
stookt.  Na enkele jaren 
kocht hij in Oldenzaal 
een perceel grond om 

hier een groter likeurfabriek te beginnen maar toen hij in 1934 vroegtijdig overleed is 
dit niet doorgegaan . Zijn vrouw moest het bedrijf nu verder runnen want zoon Jan was 
toen nog maar  5 jaar.Jan Borchert groeide op in het bedrijf en zorgde ervoor dat in de 
loop der jaren Hotel “Berg en Dal” een plaats werd en bleef waar de talloze gasten graag 
korte of lange tijd verbleven.
Tijdens de Tweede wereldoorlog werd het gebouw enige tijd door de Duitsers gebruikt 
en aan het einde van de oorlog werden hier nog Engelsen en Canadezen ingekwartierd 
en daarna moest het gebouw weer geschikt worden gemaakt om hotelgasten te ontvan-
gen. Dit gebeurde en 
geleidelijk kwam ook de 
toeristenstroom weer 
op gang en bezochten 
ook belangrijke gas-
ten dit unieke hotel-
restaurant, waarover 
Jan Borchert en Hedwig 
tot 1980 de scepter 
zwaaiden.
Jan en Hedwig verlieten 
toen het familiebedrijf 
en verhuisden naar de 
Essenweg in het cen-
trum van De Lutte en op 1 januari 1980  nam Bennie van Mook ( van “de Tankenberg”) 
de exploitatie over  maar deze periode duurde slechts 4 jaar.
Achtereenvolgens kwamen daarna als exploitanten Ben Roord   Gerard Vos, Theo Roord 
en Edwin Pluimers  , waarna in 2012 de exploitatie werd overgenomen door Harry Keme-
rink uit Hengelo, die  op dit moment het al meer dan 100 jaar oude bedrijf runt waarvan 
de naam in al die jaren niet is veranderd : “Berg en Dal “..... passend in ons fraaie land-
schap met z'n bergen en dalen  
- Tonnie Bekke -
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Nieuws van St. Dorpsbelangen De Lutte

Containers in het centrum
We zijn met de ambtenaren van de gemeente Losser in gesprek over de plek van de 
containers aan de Plechelmusstraat in het centrum. De wens is om alle containers on-
dergronds en dus uit het zicht te plaatsen. In deze gesprekken hebben we de ideeën, die 
uit het dorp zijn gekomen, meegenomen. De ambtenaren gaan hiermee aan het werk. Zij 
geven echter aan dat het een en ander ook te maken heeft met de discussies binnen het 
verzorging gebied van Twente Milieu. Twente Milieu heeft ook bepaalde eisen en plan-
nen omtrent het ophalen en verwerken van huisafval.  
We houden de vinger aan de pols. Deze actie is onderdeel van ons project “Kies je Kans”. 

Intensivering spoor
Op maandag 17 juni was er een informa-
tieavond van de overheid die betrek-
king had op de intensivering van het 
spoor in de komende jaren. Deze avond 
is bezocht door een delegatie van St. 
Dorpsbelangen De Lutte. Hiervoor was 
als informatie de MER 1e fase (Milieu Ef-
fect Rapport). Dit gaat over de route van 
het goederen vervoer vanaf Elst (Gelder-
land) tot Hengelo (Overijssel). Hiervoor 
zijn 4 varianten bedacht. Het gaat om 
wat men noemt “Kopmaken Deven-
ter”, “Ten westen van Bathmen”, “Ten oosten van Bathmen” en de “Twentekanaallijn”. 
Uit deze opties zal en keuze worden gemaakt. Belanghebbende kunnen hun zienswijze 
bij het ministerie indienen. Eind 2013 zal de staatssecretaris een van de route kiezen. 
Daarna komt de MER 2e fase. Deze heeft betrekking op het traject van Hengelo, Olden-
zaal, De Lutte tot de Duitse grens. Dit zal tot medio 2015 in beslag nemen. Hierna komt 
een inspraakperiode voor deze gemeenten. We zullen dus nog even moeten wachten 
wat de MER 2e fase inhoud. Maar dat het spoor intensiever zal worden gebruikt in 2030 
is wel haast zeker. We houden u op de hoogte, blijf daarom onze website volgen; www.
dorpsbelangendelutte.nl.
Heeft ideeën of oplossingen over het bovenstaande, laat het ons weten. Wij hebben de 
wijsheid ook niet in pacht. Meldt dit op mail@dorpsbelangendelutte.nl.
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Beloning gestort in gemeenschapskas. . . . .
Een autobedrijf uit ons dorp raakte 
bij een briefwisseling met de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer een 
belangrijke brief kwijt. Om een auto 
uit het duurdere segment te kunnen 
verkopen was deze brief essenti-
eel. Na veel navraag en veel bellen 
besloot de garagehouder delutte.
com in te schakelen. DeLutte.com is 
de nieuwssite van ons dorp, maar is 
ook zeer actief op facebook en twit-
ter. Een oproep werd geplaatst, niet 

alleen in De Lutte, maar ook alle beschikbare sociale media van Boeskoolstad-Oldenzaal. 
Boeskoolstad-Oldenzaal.nl heeft vele duizenden volgers op facebook, site en twitter. En-
kele dagen na de oproep is de brief bezorgd in de brievenbus van het autobedrijf, zonder 
verdere gegevens van de ‘vinder’. De uitgeloofde beloning van 100 euro heeft garage-
houder Hans Olde Theussink gestort in de kas van de stichting Anubis Sedens.

Bernard Kuipers lid in de Orde van Oranje Nassau
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om het lid van de Plechelmus Harmonie, 
Bernard Kuipers als lid op te nemen in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen 
werden hem opgespeld door 
loco-burgemeester Hassink van 
de gemeente Losser. Kuipers is 
65 jaar lid van de harmonie. Hij 
heeft zich al die jaren, naast het 
muziek maken (klarinet), zeer 
verdienstelijk gemaakt voor 
de vereniging. Zo is hij jaren 
voorzitter en penningmeester 
geweest, hij is was actief lid bij 
de Lutter Muzikanten, heeft 
veel onderhoudswerkzaam-
heden verricht, bouwde zelf 
lessenaars, was een drijvende kracht achter de oude Fancy Fairs en heeft de muziekstan-
daardvaantjes van de blaaskapel eigenhandig gemaakt. Naast zijn gezin en werk was de 
harmonie zijn ding. Vandaag was ook zijn laatste optreden als actief klarinettist. Vandaar 
dat hij door het bestuur van de harmonie uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Naast Kuipers waren de heren Gerard Reijmer en Hennie Beernink ook 65 jaar lid. Hu-
bert Nijhuis maakte de 60 jaar vol en Harry Nijhuis is 40 jaar lid. De festiviteiten van de 
harmonie worden op de patroonsdag in eigen kring verder gevierd.
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
	  
Zondag	  14	  juli	   	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor.	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Mirthe	  Rolink	  en	  Pien	  Brookhuis.	  	  
	  
Woensdag	  	  17	  juli	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  21	  juli	   	  
09.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  	  Pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Bart	  Leferink	  en	  Sem	  Kole.	  	  
	  
Woensdag	  24	  juli	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
Zondag	  28	  juli	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor.	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  
Lectrice	   	  	   :	  mevr.	  M.	  Oude	  Ophuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Remco	  Volker	  en	  Stan	  Loohuis.	  	  
	  
Woensdag	  31	  juli	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
	  
	  
Vrijdagmorgenviering	  
In	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  is	  er	  op	  vrijdagmorgen	  geen	  viering	  i.v.m.	  
onderbezetting	  van	  het	  pastorale	  team.	  
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Zondag	  14	  juli:	  
Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Jan	  Heijdens,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Ouders	  en	  Zoon	  
Maseland,	  Jan	  Volker,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Dinie	  Morsink,	  Bernard	  
Hampsink,	  Henk	  Meijer,	  Hendrik	  Brookhuis,	  Jo	  Zents,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  	  
Marietje	  Pünt-‐olde	  Nordkamp,	  Johan	  Withag,	  Stien	  Rolink-‐Pikkemaat.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Hans	  Damgrave,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Roufs,	  Gerda	  Olde	  Rikkert-‐Oosterbroek,	  
Pastoor	  en	  To	  van	  Boxtel,	  Ouders	  Nijhuis-‐Egberink.	  
	  
Zondag	  21	  juli:	  
Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Herman	  Koertshuis,	  Martin	  Volker,	  Dinie	  Morsink,	  
Echtpaar	  Welhuis-‐Westerik,	  Johan	  Withag,	  Stien	  Rolink-‐Pikkemaat.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
An	  Grunder-‐Breukers,	  Annette	  Olde	  Hendrikman-‐Wigger,	  	  
Gerhard	  Nijhuis	  (Dorpstraat).	  
	  
Zondag	  28	  juli:	  	  
Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Jan	  Volker,	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  
Dinie	  Morsink,	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch.	  
	  
Jaargedachtenis:	  
Echtpaar	  Lenfert-‐Seiger,	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Bernard	  Seijger,	  Ouders	  
Tellman-‐Oude	  Alink,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier,	  Gerrit	  Koertshuis,	  
Gerrit	  Koehorst.	  
	  
Pastorpraat	  
Het	  is	  altijd	  weer	  even	  nadenken;	  	  wat	  zet	  ik	  bij	  mijn	  naam	  onder	  zo’n	  tekst	  als	  
hier.	  	  En,	  hoe	  stel	  ik	  me	  voor	  als	  ik	  de	  telefoon	  op	  neem.	  	  	  Zeg	  ik	  alleen	  mijn	  
naam	  of	  mijn	  functie	  erbij?	  	  	  Is	  het	  ,	  Leo	  Ros,	  is	  het	  pastor	  Leo	  Ros,	  is	  het	  Ros,	  
pastoraal	  werker?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Maar	  waarom	  hier	  moeilijk	  over	  doen,	  zegt	  u	  misschien.	  	  Toch	  houd	  me	  dit	  
bezig.	  Want	  als	  ik	  vanuit	  de	  parochie	  wordt	  gebeld	  of	  hier	  een	  stukje	  schrijft,	  ben	  
ik	  in	  een	  bepaalde	  functie,	  in	  een	  bepaalde	  rol.	  En	  je	  kunt	  er	  niet	  bij	  voorbaat	  van	  
uitgaan	  dat	  iedereen	  weet	  dat	  je	  lid	  van	  het	  pastoraal	  team	  bent.	  Je	  wilt	  
duidelijkheid	  geven	  maar	  van	  de	  andere	  kant,	  naast,	  en	  niet	  boven	  mensen	  
staan.	  
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Maar	  als	  mijn	  kinderen	  bellen,	  dan	  hoef	  ik	  niet	  na	  te	  denken,	  hoe	  ik	  dan	  reageer.	  
Ik	  ben	  gewoon	  hun	  vader!	  Dan	  zit	  je	  in	  een	  andere	  rol	  waarin	  elk	  eerste	  woord	  of	  
openingszin	  goed	  is.	  	  	  
Een	  oudere	  pastoor	  zei	  eens	  tegen	  me;	  	  pastor	  ben	  je	  niet,	  want	  de	  mensen	  zelf	  
maken	  	  wel	  uit	  of	  ze	  je	  zo	  zien	  en	  beleven.	  	  	  Dus	  is	  het	  volgens	  hem	  eigenlijk	  niet	  
zo	  belangrijk,	  hoe	  je	  je	  presenteert.	  	  Je	  kunt	  je	  bescheiden	  of	  formeel	  opstellen,	  	  
maar	  het	  zijn	  uiteindelijk	  de	  mensen	  om	  je	  heen	  die	  	  bepalen,	  hoe	  je	  in	  het	  
pastoraat	  staat.	  	  Dus	  voortaan	  maar	  gewoon	  niet	  moeilijk	  doen?	  	  
U	  herkent	  bovenstaande	  misschien	  in	  uw	  eigen	  leven?	  	  Zijn	  we	  er	  gevoelig	  voor	  
dat	  anderen	  ons	  op	  de	  juiste	  manier	  aanspreken.	  	  Verwacht	  u	  in	  sommige	  
situaties	  met	  ‘u	  ‘	  aangesproken	  te	  worden	  terwijl	  de	  ander	  direct	  “je’t	  en	  jij’t”	  ?	  
Of	  ligt	  dat	  nu	  bij	  u	  andersom?	  	  
Als	  gelovige	  hebben	  we	  denk	  ik	  in	  elk	  geval	  geen	  reden	  om	  ons	  tekort	  gedaan	  te	  
voelen	  in	  de	  wijze	  waarop	  iemand	  ons	  aanspreekt.	  We	  hoeven	  tegen	  niemand	  
op	  te	  zien	  en	  we	  hoeven/moeten	  ook	  zeker	  niet	  op	  een	  ander	  neer	  kijken.	  We	  
zijn	  die	  unieke	  mens,	  waar	  er	  geen	  tweede	  van	  bestaat	  in	  Gods’	  ogen.	  	  Daaraan	  
kunnen	  we	  ons	  beter	  optrekken	  dan	  aan	  de	  wijze	  waarop	  een	  ander	  ons	  
aanspreekt!	  Zo	  gezien	  zijn	  we	  misschien	  	  ook	  geen	  	  gelovige	  als	  we	  alleen	  onszelf	  
zo	  typeren.	  Neen,	  we	  worden	  het,	  we	  zijn	  het	  	  als	  anderen	  	  het	  aan	  ons	  	  merken!	  	  	  

L.M.	  Ros	  (pastoraal	  werker)	  	  
	  
Een	  woord	  van	  dank	  
Kaartjes,	  e-‐mails,	  telefoontjes,	  cadeaus,	  handdrukken.	  En	  vele	  goede	  woorden,	  
gesproken	  op	  straat,	  in	  de	  supermarkt,	  in	  de	  wandelgangen	  van	  de	  parochie	  en	  
op	  zondag	  30	  juni,	  toen	  ik	  officieel	  afscheid	  nam	  van	  de	  parochie.	  Het	  waren	  de	  
ingrediënten	  van	  de	  afgelopen	  weken.	  Voor	  dit	  alles	  wil	  ik	  u,	  parochianen,	  
vrijwilligers	  en	  bestuursleden,	  heel	  hartelijk	  bedanken.	  Maar	  vooral	  wil	  ik	  u	  
bedanken	  voor	  de	  bijna	  vier	  jaar	  dat	  ik	  pastoor	  van	  de	  parochie	  Lumen	  Christi	  
mocht	  zijn.	  Een	  tijd	  waarin	  ik	  voor	  mocht	  gaan	  in	  de	  liturgie,mijn	  steentje	  mocht	  
bijdragen	  aan	  de	  parochie	  en	  mensen	  nabij	  mocht	  zijn	  in	  alle	  wisselvalligheden	  
van	  het	  leven.	  Dankbaar	  ben	  ik	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  mij	  geschonken	  is,	  en	  
voor	  de	  vele	  mooie	  momenten	  die	  mij	  te	  beurt	  zijn	  gevallen	  bij	  vreugde	  én	  
verdriet.	  
Ik	  wens	  u	  allen	  Gods	  zegen	  toe	  en	  hoop	  dat	  mijn	  opvolger,	  pastoor	  Theo	  
Munsterhuis,	  vruchtbaar	  en	  met	  veel	  plezier	  mag	  werken	  in	  de	  Noordoost-‐
Twentse	  wijngaard	  (waar	  trouwens	  goede	  bessenwijn	  vandaan	  komt,	  getuige	  
een	  van	  de	  vele	  cadeaus	  die	  ik	  heb	  gekregen).	  
Good	  hoal’n!	  

Pastoor	  Victor	  Bulthuis	  
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Uitnodiging	  alleenstaanden	  
Op	  woensdag	  10	  juli,	  dus	  op	  de	  eerste	  woensdag	  in	  de	  schoolvakantie,	  komen	  
we	  weer	  samen	  in	  het	  parochiecentrum.	  De	  bijeenkomst	  begint	  om	  14.00	  uur.	  
Wij	  rekenen	  op	  jullie	  komst!	  Tot	  dan!	  	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  Annie	  Hollink,	  Miny	  Meijer.	  
	  
Oost	  Twentse	  bedevaart	  Kevelaer	  
Al	  eeuwen	  is	  het	  Duitse	  stadje	  Kevelaer,	  net	  over	  de	  grens	  bij	  Venlo	  een	  veel	  
bezocht	  bedevaartsoord	  ter	  ere	  van	  Maria.	  Zij	  wordt	  in	  Kevelaer	  vooral	  	  vereerd	  
als	  troosteres	  en	  voorspreekster	  voor	  wie	  met	  zijn	  of	  haar	  zorgen,	  verdriet	  en	  
lijden	  tot	  haar	  gaan.	  
Jaarlijks	  komen	  ongeveer	  een	  miljoen	  pelgrims	  naar	  Maria	  Troosteres	  van	  de	  
Bedroefden.	  Het	  is	  daarmee	  het	  grootste	  bedevaartoord	  in	  Noord	  West	  Europa,	  
het	  aantal	  bedevaartgangers	  groeit	  nog	  steeds	  ondanks	  de	  moeilijke	  periode	  die	  
onze	  kerk	  doormaakt.	  Het	  bijzondere	  van	  Kevelaer	  is,	  dat	  wie	  steun	  en	  bijstand	  
bij	  Onze	  Lieve	  Vrouw	  van	  Kevelaer	  zoekt,	  dit	  ook	  op	  enigerlei	  wijze	  ervaart:	  soms	  
na	  enige	  tijd	  ,	  soms	  na	  jaren.	  Door	  vele	  uit	  Twente,	  maar	  ook	  uit	  andere	  delen	  
van	  ons	  land	  wordt	  jaarlijks	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Kevelaer.	  Ook	  een	  groot	  
aantal	  katholieken	  uit	  Oost	  Twente	  trekt	  jaarlijks	  twee	  dagen	  naar	  Kevelaer	  om	  
nieuwe	  inspiratie	  op	  te	  doen.	  
Dit	  Jaar	  is	  de	  Oost	  Twentse	  Processie	  op	  vrij-‐	  	  zaterdag	  23	  en	  24	  augustus	  2013.	  
De	  intentie	  voor	  de	  bedevaart	  zal	  zijn:	  ”IN	  GELOOF	  GAAN	  WIJ	  ONZE	  WEG”	  	  	  
Naast	  de	  busprocessie	  bestaat	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  georganiseerd	  met	  de	  
fiets	  naar	  Kevelaer	  te	  trekken.	  De	  muziekvereniging	  van	  Weerselo	  zal	  voor	  de	  
muzikale	  begeleiding	  zorgen.	  In	  grote	  lijnen	  ziet	  het	  programma	  er	  als	  volgt	  uit:	  
Vrijdag	  23	  augustus	  vertrekken	  bussen	  uit	  diverse	  parochies	  uit	  Oost	  Twente	  
naar	  Lievelde.	  Daar	  wordt	  gezamenlijk	  koffie	  gedronken	  en	  vanaf	  Lievelde	  
trekken	  de	  bussen	  gezamenlijk	  naar	  Kevelaer	  13.00	  uur	  is	  de	  intocht,	  aansluitend	  
is	  de	  opening	  van	  de	  bedevaart	  met	  een	  eucharistieviering	  in	  de	  Basiliek	  van	  
Kevelaer.	  Om	  15.30	  uur	  vindt	  er	  een	  rondgang	  door	  het	  grote	  processiepark	  
plaats,	  waar	  het	  lijden	  van	  Jezus	  Christus	  in	  staties	  is	  uitgebeeld.	  
Tijdens	  deze	  rondgang	  zal	  de	  kruisweg	  worden	  gebeden.	  
’s	  Avonds	  om	  20.30	  uur	  vindt	  er	  een	  lichtprocessie	  plaats.	  
Zaterdag	  24	  augustus	  is	  er	  ’s	  morgens	  om	  8.30	  uur	  een	  Plechtige	  Hoogmis	  in	  de	  
Basiliek,	  om	  11.00	  uur	  is	  er	  een	  rozenkrans	  gebed	  in	  de	  Biechtkapel	  en	  14.00	  uur	  
afscheidslof.	  De	  vieringen	  worden	  verzorgd	  door	  Vicaris	  Cornelissen	  en	  pastor	  
Kerkhof	  Jonkman.	  Zij	  zullen	  ook	  de	  reis	  naar	  Kevelaer	  begeleiden.	  
Om	  16.30	  uur	  vertrekt	  men	  weer	  gezamenlijk	  huiswaarts.	  
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Deelnemers	  aan	  de	  fietsprocessie	  vertrekken	  donderdag	  22	  augustus	  ’s	  morgens	  
om	  8.00	  uur	  uit	  Geesteren	  en	  Denekamp.	  Zij	  gaan	  zaterdag	  na	  de	  hoogmis	  van	  
10.00	  uur	  weer	  terug	  naar	  Twente.	  
De	  reis-‐	  en	  processie-‐kosten	  bedragen	  25	  euro	  voor	  volwassenen;	  en	  voor	  
jongeren	  tot	  17	  jaar	  15	  euro.	  Deelnemers	  aan	  de	  fietsprocessie	  en	  zij	  die	  op	  
eigen	  gelegenheid	  aan	  de	  processie	  deelnemen	  dragen	  5	  euro	  bij.	  	  
Logies	  zijn	  hierbij	  niet	  bij	  in	  begrepen.	  	  
Voor	  inlichtingen	  over	  de	  bus-‐en	  fietsprocessie	  en	  eventuele	  aanmelding	  voor	  
deelname	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  broedermeester	  (es)	  	  van	  uw	  
parochie	  of	  met	  	  voorzitter	  Johan	  Paus	  telef.	  0546-‐	  681224.	  
De	  opgave	  moet	  binnen	  zijn	  voor	  zondag	  11	  augustus.	  
	  
Graag	  aandacht	  voor	  het	  volgende:	  
Er	  zijn	  steeds	  meer	  mensen	  die	  op	  eigen	  gelegenheid	  naar	  Kevelaer	  reizen	  en	  
zich	  dan	  aansluiten	  bij	  de	  processie.	  Hier	  is	  niets	  op	  tegen.	  Wel	  moeten	  wij	  als	  
processiebestuur	  voor	  elke	  deelnemer	  kosten	  betalen.	  Om	  de	  kosten	  voor	  
iedereen	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden,	  willen	  wij	  de	  mensen	  die	  op	  eigen	  
gelegenheid	  naar	  Kevelaer	  gaan	  vragen	  5	  euro	  bij	  te	  dragen	  in	  de	  
processiekosten.	  	  
Deze	  kosten	  kunnen	  betaald	  worden	  aan	  de	  broedermeesters/-‐meesteressen	  
van	  de	  parochie.	  	  
Tevens	  zal	  hij/zij	  u	  dan	  een	  programmaboekje	  overhandigen.	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
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	  
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Div. kampeer artikelen:   Luchtbedden
      Slaapzakken 
      Toiletvloeisto�en  
      Camping gas
      Tent benodigdheden  

Vakantie    -    Recreatie

Of voor het strand:   Badslippers
                                    Teenslippers
                                    Kinder crocs

Teenslippers vanaf €3,95

Dat en nog veel meer aan de Dorpstraat 41 De Lutte

                    Kijk ook eens in onze nieuwe webwinkel                     
 www.morsinkdierenhobby.nl

of bezoek onze Facebookpagina en like

Aanbieding



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


