
"Bloemschikken met Zij-actief"

Agenda
16 Nov Heilig Vormsel
17 Nov MTB Tocht "De Helletocht"
19 Nov Zij actief: Slachtvisite
20 Nov: S.V. De Lutte Kaartavond
23 Nov: Afvoer/Opkomst Baron
24 Nov: Intocht Sinterklaas
28 Nov: Zij Actief: Bloemschikken
28 Nov: KBO: Inloopmiddag
01 Dec: Snertloop

Volgende week mooie #MTB 
tocht @NTFU #RT #delutte 
http://www.wielerclubde-
lutte.nl/helletocht/

Joost Nijhuis
@nijhuisjoost

Twitter

"De geschiedenis van 
Het Kruisselt"

"Knutselen in Erve Boerrigter"

"Afvoer/Opkomst Baron en Adju-
dant C.V. De Tuffelkeerlkes"

"Italiaans Koken""Snertloop is Topper van Loop-
groep De Lutte

Uitgave 16 - van  16 November t/m 6 December 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
16 Nov  Heilig Vormsel; om 19.00 uur, door Vicaris Cornelissen
17 Nov  MTB Tocht "De Helletocht" starten 08:30-10:00 Locatie Blokhut
19 Nov Zijactief; slachtvisite (opgave noodzakelijk)
20 Nov Kaartavond S.V. De Lutte
23 Nov Afvoer/Opkomst Baron en Adjudant C.V. De Tuffelkeerlkes 
24 Nov Intocht Sinterklaas in De Lutte 
28 Nov Bloemschikken Zij-actief
28 Nov Dorpshoes/KBO; 14.00 Inloopmiddag voor ouderen
01 Dec Loopgroep De Lutte; 29e Snertloop 
04 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
07 Dec Afvoer en opkomst Graaf bij De Bosdûvelkes
10 Dec ZijActief; kerststukje maken in de Vereeniging 
11 Dec Rondleiding Plechelmuskerk KBO
12 Dec Dorpshoes/KBO; 14.00 Inloopmiddag voor ouderen
14 Dec Opkomst Miss De Tuffelkeerlkes
14 Dec Kerstconcert Dames & Heren koor 
15 Dec Opening Residentie, receptie en instuif bij de Bosdûvelkes
17 Dec ZijActief; adventsviering (opgave noodzakkelijk) 
18 Dec KBO Adventsviering 
18 Dec Kaartavond S.V. De Lutte
21 Dec Kerstloterij De Tuffelkeerlkes
22 Dec Midwinterhoornwandeling aansluitend kerstconcert door de Sint Plechelmus Harmonie
2 Jan Residentieopening De Tuffelkeerlkes
12 Jan Open dag Loodsen De Bosduvelkes & De Tuffelkeerlkes
19 Jan Tuffelstekk'n
22 Feb H.H. Carnavalsmis Bosduvelkus & De Tuffelkeerlkes
27 Feb Ouderencarnavalsmiddag De Tuffelkeerlkes  

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 16 loopt van 7 December t/m 29 December kopie 
inleveren voor woensdag 18 December 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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SNERTLOOP IS TOPPER VAN LOOPGROEP DE LUTTE  
   
 Zondag 1 december staat de 29e editie van de Snertloop in De Lutte op het programma.
De organisatie van de Loopgroep De Lutte heeft met dit evenement een topper in huis, 
een van de oudste en grootste hardloopevenementen in de regio. Vorig jaar stonden er 
bijna 1200 deelnemers aan de start, vooral uit de Twentse en Duitse regio. Opvallend is, 
dat de laatste jaren steeds meer dames deelnemen, ook uit De Lutte.
Het parcours is al 29 jaar hetzelfde en voert de lopers door het prachtige buitengebied 
van De Lutte, voorzien van echte kuitenbijters als de Farwickweg en de Koppelboer. Ook 
Jörg Amt uit Gildehaus, de enige die alle voorgaande 28 edities heeft meegedaan, heeft 
reeds toegezegd weer aan de start te verschijnen. Ook vele Luttenaren die veelvuldig de 
hardloop clinics van de club hebben gevolgd, zijn present..
Na afloop is er in Erve Boerrigter traditioneel de dampende Twentsche snert die geser-
veerd zal worden door personeel van Landgoed De Wilmersberg met assistentie van 
leden van de Loopgroep De Lutte.
Voorinschrijven kan tot uiterlijk 24 november, na-inschrijven kan in Erve Boerrigter nog 
tot uiterlijk 30 min. voor aanvang.

Het programma is als volgt: 
2,4 km voor de jeugd t/m 12 jaar   start 10.15 uur
5,3 km start 10.17 uur
9,6 km start 11.15 uur
Voor meer info: www.loopgroep.nl of tel. 06-14625080

Opkomst nieuwe Baron en Adjudant De Tuffelkeerlkes.
Carnavalsseizoen 2013/2014 is begonnen. Dit betekent dat carnavalsvereniging De Tuf-
felkeerlkes op zaterdagavond 23 november 2013 op gepaste wijze afscheid neemt van 
Baron Gerben Luyerink II, Adjudant Stefan Westerik en Miss Maudy Blockhuis die afgelo-
pen seizoen over het Tuffellaand regeerden met de lijfspreuk ‘De beest stoat op stal, wie 
hebt tied veur Carnaval’.  Rond de klok van 22.00 uur die avond verschijnen de nieuwe 
Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes op het podium. Zij worden gepresenteerd door 
de technische commissie van de vereniging. De voorbereidingen voor de opkomst zijn al 
in volle gang.   De feestavond van De Tuffelkeerlkes begint zaterdagavond om 20.30 uur 
en vindt plaats in Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De 
Lutte. Benieuwd naar de nieuwe hoogheden? Iedereen is van harte welkom!

Collecte Diabetes Fonds
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft dit jaar in De Lutte 
1.640,75 euro opgebracht.
Namens het Diabetes Fonds wil ik alle gevers en collectanten
hartelijk bedanken voor hun bijdragen.
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 Wij zijn met ons tweeën op vakantie naar Schotland geweest.
Het was daar in een woord prachtig!
Heel veel mensen gaan er niet naar toe vanwege het weer.

Wij hadden die dagen minder regen en meer zon dan 
in Nederland.

Als je daar bent mag je de Highland Games niet mis-
sen. "Pitlochry"

Uiteraard hadden wij Het Luutke meegenomen.

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

Inloop( ontmoetings)middag voor ouderen
De KBO heeft i.s.m. Dorpshoes Erve Boerrigter het plan opgevat om een gezellige inloop-
middag te organiseren. Ontmoeten is dan ook het uitgangspunt. Op deze middag kunt u 
een praatje aanknopen, een tijdschrift lezen, een kaartje leggen, sjoelen, rummikubben, 
puzzelen etc. Verder is er ruimte om een wandelingetje te maken en om naar de biblio-
theek te gaan. Op deze middag zijn er vrijwilligers aanwezig die u graag terzijde staan.
De inloop/ontmoetings middag is op elke laatste donderdag van de maand van 14.00 – 
16.00 in het Dorpshoes. 31 okt. en 28 nov. I.v.m. de feestdagen is de middag in december 
verplaatst naar 12 december.

Activiteiten/cursussen Dorpshoes Erve Boerrigter

Activiteiten voor kinderen 
Kinderyoga: (nog enkele plaatsen vrij)
Onder begeleiding van Yoga docente Ine Peters gaat 
deze cursus van start. Er is aandacht voor spel, bevorde-
ren van de motoriek, concentratie en rust te ervaren.
De cursus vindt plaats in de Yoga ruimte van Erve Boerrigter. De kosten bedragen 15,00 
euro voor 5 lessen. ( min 6. Max 8 kinderen)
Voor info kun je mailen naar: Ine Peters-Welhuis email: iwelhuis@xs4all.nl of bellen 
naar het dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

KIEK ES
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De knutselfabriek:
Houd je van knutselen met allerlei verschillende materialen bv. Verf, papier mache, glit-
ters, stof etc. kom dan elke week naar de knutselfabriek
We starten op maandag 7 okt. Voor kinderen van 5 t/m 7 jr van 15.00 – 16.00. Voor 
kinderen van 8 t/m 12 jr. van 16.00 – 17.00 uur.
Kosten: 15.00 euro voor 6 lessen ( min 6 , max. 8 kinderen)
Voor info kun je mailen naar: answerger@gmail.com of je neemt contact op met het 
dorpshoes 0541-552009 of jan@dorpshoes.nl

Speelgoedbeurs in Erve Boerrigter
Op zaterdag 16 november is er een speelgoedbeurs in het dorphoes in de Lutte. Inbreng 
op zaterdag 16 nov. van 10.00 – 11.00 uur. Voor uw deelnamenummer en verdere info 
kunt u mailen naar: speelgoedbeursdelutte@gmail.com
Verkoop van 14.00 – 16.00 uur.

Cursussen/activiteiten/workshops voor volwassenen.

Workshop Italiaans koken.
Op woensdag 13 november staat er een workshop Italiaans koken gepland. Op de avond 
leert u door de Italiaanse kokkin Nerina Eloise de kneepjes van het vak. U maakt drie ge-
rechten. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten. De avond begint om 18.30 uur en eindigt 
rond 21.30.
De kosten bedragen 27,50 euro p.p. incl. een drankje.
Voor opgaven en info kunt u mailen met jan@dorpshoes.nl of bellen naar 0541-552009

Cabaret avond in het Dorpshoes Erve Boerrigter

Woensdag 20 november 2013 
aanvang 19.30 uur toegang: 5,00 euro
In samenwerking met de bibliotheek in de Lutte wordt in het kader van Heel Nederland 
leest de voorstelling Bomans Insectenboek gepresenteerd.
Een fantastische voorstelling vol humor, ontroering en interactie rondom Godfried Bom-
ans ‘ bestseller “ Erik of Het klein insectenboek.
De avond wordt verzorgd door Rop Janze
Kaarten te verkrijgen bij de bibliotheek.

Wil je werken aan je fitheid?!
Kom en doe mee met de groepslessen om lenigheid, conditie en kracht van benen, buik 
en billen te trainen.
De lessen starten op woensdag 4 september  van 18.30- 19.30 in het dorpshoes Erve 
Boerrigter in de Lutte
Voor info kunt u contact op nemen met Nel Hofstede tel: 06-20545539
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Het Kruisselt

Hotel  't Kruisselt  halverwege De Lutte – Oldenzaal  is momenteel een van de sterrenho-
tels welke De Lutte heeft met een lange voorgeschiedenis die begon als boerenerf.
Wanneer op deze plaats voor het eerst een boerderij heeft gestaan is niet exact bekend 
maar wel dat hier in de Middeleeuwen een boerenerf was onder de naam “Crucelo” 
in 1475 en “Cruicell” in 1602. Dat blijkt uit oude documenten waarin staat beschreven 
welke boerenerven in Twente belasting moesten afdragen ; in geld of in natura .    
In het zgn. Schattingsregister van Twente uit 1475 staat vermeld dat het Crucelo 3 gou-
den rijnse guldens moest betalen aan de landsheer en in het Verpondingsregister van 
1602 wordt het Cruicell omschreven als deels woeste grond bij anderen in gebruik en 
deels middelmatige lage landen.
Dit Verpondings(belasting)register is vastgesteld door het provinciaal bestuur van Over-
ijssel om het Overijsselse aandeel in de kosten van de 80-jarige oorlog ( de afscheiding 
van Spanje ) te kunnen bekostigen.
  
In latere tijden verandert de naam in het Kruisselt en zo heetten toen ook de bewoners 
van dit erf.
Zo lezen we in oude geschriften dat rond 1715 Hendrik Kruisselt trouwt met Jenneken 
Hilgeholt ( ook zo'n naam die in deze buurt voorkomt) en dat in 1812 ene Gerrit Jan 
Kruisselt aangifte doet bij de burgemeester van Oldenzaal van de diefstal van twee 
koperen ketels. 
Het Kruisselt was in die tijd eigendom van predikant J.Palthe uit Oldenzaal. Gerrit Jan 
Kruisselt was dus de huurder/pachter.

Toen Napoleon besloot tot invoering van het kadaster en het bevolkingsregister kwamen 
we in het kadaster zelfs drie “Kruisselts” tegen. Ook burgemeester C.J.A.van Helvoort 
die van 1919 tot 1946 burgemeester was van de gemeente Losser schrijft in zijn geschie-
denisboek “Losser Voorheen en thans” dat op de Bavels Es in de Elfterheurne het erve 
het Kruisselt ligt dat vroeger onderscheiden was in het Grote Crucilo en Luttike Crucilo 
en dat volgens overlevering hier op kruisdagen werd gepredikt bij een eikenboom waar-
tegen een kruisbeeld was aangebracht.

In de Kroniek van de Lutte van Pastoor Geerdink ( het geschiedenis boek van De Lutte 
) lezen we dat er in De Lutte in 1833 maar drie protestantsche families waren en dat 
die allemaal op het erve Kruisselt woonden en dat in de loop van 1843 door predikant 
Palthe opnieuw protestantsche bewoners op Erve Kruisselt zijn geplaatst. Dat er protes-
tanten woonden in De Lutte was in die tijd dus blijkbaar wel iets bijzonders!

KRONIEK  DE LUTTE
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In 1920 wordt het het Kruisselt een fabrikantenbuitenplaats want dan laat de familie 
Van Wulften Palthe hier een landhuis bouwen (zie oude ansichtkaart ) waarin men lange 
tijd heeft gewoond en na de 2e wereldoorlog vinden er diverse gezinnen en personen 
onderdak. 

Rond 1958 wordt het Kruisselt eigendom van de paters van Scheut die het verbouwen 
en uitbreiden tot een klein seminarie annex internaat. Menige oud-Luttenaar kent onge-
twijfeld nog wel de namen van Pater Zanderink en broeder Sjaak 
Dit seminarie werd echter geen succes en in 1971 vertrekken de laatste paters en wordt 
het complex gekocht door de fa. Hegeman uit Nijverdal die het gaat verbouwen tot een 
hotel-restaurant.
In 1984 nemen Francois Westenberg en Leanne van Gelder de exploitatie over en in 
1988 worden zij ook eigenaar van het complex waarna zij het uitbreiden met een aantal 
kamers, conferentie/vergaderkamers, een overdekt zwembad en ook enkele voorzienin-
gen voor golfers.
De golfbaan werd aangelegd op het terrein waar vroeger de klaslokalen van het semina-
rie stonden en 
zó kreeg deze bijzondere plaats het huidige aanzien!

Opkomst nieuwe Baron en Adjudant De Tuffelkeerlkes.
Carnavalsseizoen 2013/2014 is begonnen. Dit betekent dat carnavalsvereniging De Tuf-
felkeerlkes op zaterdagavond 23 november 2013 op gepaste wijze afscheid neemt van 
Baron Gerben Luyerink II, Adjudant Stefan Westerik en Miss Maudy Blockhuis die afgelo-
pen seizoen over het Tuffellaand regeerden met de lijfspreuk ‘De beest stoat op stal, wie 
hebt tied veur Carnaval’.  Rond de klok van 22.00 uur die avond verschijnen de nieuwe 
Baron en Adjudant van De Tuffelkeerlkes op het podium. Zij worden gepresenteerd door 
de technische commissie van de vereniging. De voorbereidingen voor de opkomst zijn al 
in volle gang.   De feestavond van De Tuffelkeerlkes begint zaterdagavond om 20.30 uur 
en vindt plaats in Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De 
Lutte. Benieuwd naar de nieuwe hoogheden? Iedereen is van harte welkom! 
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Inloop( ontmoetings)middag voor ouderen:
De KBO heeft i.s.m. Dorpshoes Erve Boerrigter het plan opgevat om een gezellige inloop 
middag te organiseren. Ontmoeten is dan ook het uitgangspunt. 
Op deze middag kunt u een praatje aanknopen, een tijdschrift lezen, een kaartje leggen, 
sjoelen, rummikubben, puzzelen etc. Verder is er ruimte om een wandelingetje te maken 
en naar de bibliotheek te gaan. Op deze middag zijn er vrijwilligers aanwezig die u graag 
ter zijde staan.
De inloop/ontmoetings middag is op elke laatste donderdag van de maand van 14.00 – 
16.00 in het Dorpshoes.  31 okt. en 28 nov. I.v.m. de feestdagen is de middag is decem-
ber verplaatst naar 12 december. 

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 in het Dorpshoes.
• Elke vrijdag DDM ( historische vereniging) vanaf  14.00 uur haar archief   
 geopend heeft voor belangstellenden.
• De VVV elke zaterdag- en zondagochtend ( tot 1 nov.) geopend is van 10.00 –   
 13.00 uur.
• De wijkagent elke dinsdag van 19.00-20.00 spreekuur heeft in het Dorpshoes
• Zowel overdag als ’s avonds terecht kunt voor een kopje koffie/thee en een   
 hapje en 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 cur-
sus, het beleggen van een vergadering of informatieavond bij het Dorpshoes dan kunt u 
contact opnemen met:
 Jan van Mook. Tel: 0541-552009 of mailen naar Jan@dorpshoes.nl.

Zijactief: kerstavond.
De adventsviering van zijactief is op 17 december.
Aanvang 19.00 uur met een viering in de kerk.
Daarna een gezellige kerstavond in de Vereeniging.
Opgave is noodzakelijk voor 9 december bij Marga U.T.Broek.
De kosten zijn €12.50 p.p. en te voldoen bij de opgave.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst aan het eind van het jaar.
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:

Vrijdag 15 November Zaterdag 30 November
19:00 Lutheria MA 1 - Scylla MA 1 09:00 Wevo 70 N5 2 - Lutheria N5 1
20:45 Lutheria DS 1 - Twente-Sparta DS 1 09:00 Lutheria N2 1 - Rosstars N2 1
Zaterdag 23 November 09:00 Lutheria N1 1 - Reggefiber DeVoKo 

N1 2
09:00 Lutheria N3 1 - Ti-Volley N3 1 09:30 Lutheria N5 1 - Pollux N5 2
09:00 Lutheria N3 2 - Pollux N3 1 09:30 Lutheria N1 1 - Pollux N1 1
09:00 Lutheria N4 1 - Saasveldia N4 1 10:00 Lutheria N2 1 - Pollux N2 1
09:30 Lutheria N4 1 - Volley '68 N4 2 10:30 Lutheria N6 1 - Reggefiber DeVoKo 

N6 2
09:30 Lutheria N3 2 - Wevo 70 N3 1 11:00 Lutheria N6 2 - Wevo 70 N6 1
10:00 Lutheria N3 1 - Reggefiber DeVoKo 
N3 2

11:00 Lutheria N6 1 - Reggefiber DeVoKo 
N6 3

10:30 Lutheria N6 2 - Saasveldia N6 3 11:30 Lutheria N6 2 - Reggefiber DeVoKo 
N6 1

11:00 Lutheria N6 2 - Reggefiber DeVoKo 
N6 3

12:30 Lutheria MB 1 - Webton Hengelo 
MB 1

11:00 Lutheria N6 1 - Wevo 70 N6 1 14:00 Lutheria MA 2 - Salvora MA 1
11:30 Lutheria N6 1 - Saasveldia N6 2 14:00 Lutheria MA 3 - ISIVOL MA 2
12:30 Lutheria MC 1 - Tante Sien Esch 
Stars MC 1
12:30 Lutheria MB 1 - Dynamo Tubbergen 
MB 2

Vrijdag 6 December

14:00 Lutheria MA 3 - Time Out'75 MA 1 19:00 Lutheria MA 1 - Twente '05 MA 1
Vrijdag 29 november 20:45 Lutheria DS 1 - Saasveldia DS 1
19:00 Lutheria DS 3  - Wevo 70 DS 6
20:45 Lutheria DS 2 - Krekkers DS 3

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 

 
Zaterdag 16 november:  
19.00 uur  : Vormselviering m.m.v. Themakoor 
Voorganger  : Vicaris Cornelissen 
Lectrice  : mevrouw E. Pross 
Misdienaars  : Bram en Coen Volker 
2e Collecte  : Voor Jongerenpastoraat van onze geloofsgemeenschap 
 
Zondag 17 november: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastor H. Jacobs 
Lectrice  : mevrouw T. Volker 
Misdienaars       : Sam Kole en Ramon Olde Nordkamp 
Doopviering       : 12.00 uur   
 
Woensdag 20 november   :19.00 uur Communieviering 
Vrijdag  22 november   : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 24 november: Caeciliafeest 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger   : pastor N. Nijhuis 
Lectrice   : mevrouw M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Mirthe Rolink en Pien Brookhuis 
 
Woensdag 27 november   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 29 november   : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 1 december: 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger   : pastor L. Ros 
Lectrice   : mevrouw M. Brookhuis   
Misdienaars       : Carmen grote Beverborg en Stan Loohuis   
 
Dinsdag 3 december   : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 4 december   : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 6 december          : 08.30 uur Communieviering 
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Misintenties 
Zondag: 17 november, Hendrik Brookhuis, Hubert Velthuis, Jan Volker, Dinie 
Morsink, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Gerhard Haarman, Cato Alberink-
Bartelink (Past. Geerdinkstraat), Wim Velthuis, Herman Koertshuis, Dinie Nijhuis-
Aveskamp, Annie grote Beverborg-ter Brake, Hendrik Reimer,  
Hendrik Jozef Grunder. 
 
Jaargedachtenis: Marinus Oude Egbrink, Ouders Welhuis-Hampsink, 
Ouders olde Nordkamp-Welhuis. 
 
Zondag 24 november: Ouders Kristen-Beld, Ouders Geertshuis-Perrevoort, 
Dinie Morsink, Echtpaar Welhuis-Westerik, Hubert Sweerts, Ouders Tijhuis-
Rosink, Annie Jeunink-Pots, Johan Beernink (Hoge Kavik), Ouders Beernink-
Borggreve, Annie grote Beverborg-ter Brake, Johan Tijdhof, Ouders Nijhuis-
Tijhuis (Dorpstraat), Hendrik Schrader en kleinzoon, Hendrik Jozef Grunder. 
 
Jaargedachtenis: Marie Keizer, Marie Dwars-Te Molder, Ouders Nijhuis-oude 
Lohuis, Herman Pünt, Ouders Lentfert-Nijhuis, Ouders Olde Riekerink-Lakemeier, 
Hendrik Brookhuis, Ouders Haarman-Harbert. 
 
Zondag 1 december: Ouders Strikker-IJland, Ouders Pross-Welhuis, Ouders 
Wonniger-Rolink, Dinie Morsink, Jan Koekoek, Herman Koertshuis, Jan Heijdens, 
Annie grote Beverborg-ter Brake, Hendrik Jozef Grunder. 
 
Jaargedachtenis: Jan Volker, Frans Brookhuis, Bernard Blockhuis,  Ouders 
Hampsink-Bosch, Echtpaar Oosterbroek-Oude Hengel, Ouders Wigger-Rakel, 
Ouders Pross-Welhuis, Ouders Schopman-Nijkamp, Ouders Tellman-Oude Alink. 
  
 
 
Gedoopt: 
Anne,  dochter van Raimond Oude Egbrink en Kim Ensink op Reimer 
Job, zoon van Raimond Oude Egbrink en Kim Ensink op Reimer 
Demi, dochter van Carlo Leurink en Ilona Leurink-Morsink 
Ziva, dochter van Raymond Morsink en Merlin Haamberg 
 
 
Overleden: 
Hendrik Grunder, Margrietstraat 1a. Op de leeftijd van 84 jaar. 
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Mededeling voor de parochianen met kerkradio 
Er is de mogelijkheid om een misboekje thuis bezorgd te krijgen zodat u kunt 
meebidden tijdens de vieringen die gehouden worden in onze parochiekerk. 
U krijgt ook de boekjes van bijzondere vieringen zoals Allerzielen, de Kruisweg, 
enz. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een keer in de paar weken komt dan 
iemand bij u de boekjes aan huis brengen. Hebt u belangstelling voor deze 
boekjes  kunt u zich opgeven bij het secretariaat in De Lutte: op woensdagavond 
of  ’s ochtends tussen 9.00 tot 10.30 uur. De koffie staat klaar als u langs komt. 
Maar u kunt ook bellen op deze tijden: telefoonnr. 551203.  
Of mail uw naam en adres naar delutte@lumenchristi.nl 

Namens locatieraad Irma Onland. 
 
Uitnodiging voor Adventsvieringen. 
In de Adventstijd 2013 zijn er op de zondagmiddagen weer Adventsvieringen in 
de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Hierbij nodigen wij graag 
iedereen uit, die samen met ons wil zingen, bidden en overwegen als 
voorbereiding op het Kerstfeest, het feest van Jezus geboorte. Bij deze vieringen 
maken we gebruik van lichtbeelden. De vieringen beginnen om 16. 30 uur en 
duren ongeveer een half uur. Iedereen is van harte welkom!  
Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. 
 
Midvastenloop 
Voor het jaar 2013 ten einde is, nog even een bericht van de stichting 
midvastenloop. In juli kon de stichting na aftrek van gemaakte kosten toch nog  
€ 12000,- overmaken aan de vastenaktie t.b.v. het project : migranten uit 
Honduras, die worden geholpen door de zusters Scalabrinianas , en € 15000,- 
aan het project Nadirkonyen (opvang van zwerfkinderen) in Lodwar. 
Ieder die heeft bijgedragen door te lopen of te sponsoren, hartelijk dank. 
De vastenaktie schrijft ons: 
Dankzij uw steun kunnen kleinschalige en duurzame initiatieven worden opgezet 
en uitgevoerd door de mensen zelf in ontwikkelings landen. Uw gift maakt het 
verschil voor velen die met een minimum aan middelen en een maximum aan 
wilskracht de cirkel van uitsluiting en armoede doorbreken.  
Hartelijk dank voor uw steun. 
Frater Hans Wennekes schrijft ons : 
We zijn weer zeer verheugd over de donatie van de midvastenloop. Het is iedere 
keer een enorme steun in de rug om de kinderen zo veel mogelijk bagage mee te 
geven om voor zichzelf te kunnen zorgen.  
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Dankzij uw steun kunnen nu enkele kinderen , die jaren geleden van de straat 
zijn gehaald , afstuderen aan college en kunnen daarna dan ook hun eigen broers 
en zusters de nodige steun gaan geven. Momenteel hebben we 330 kinderen in 
ons programma. 
Nogmaals hartelijk dank en hartelijke groet. 
Misschien wilt u noteren:  De gesponsorde 40000 meter mars de “midvastenloop 
”zal in 2014 worden gehouden op 29 maart. Ook verschillende werkgroepen 
kunnen dit alvast in hun planning meenemen. 
Wij zullen U op de hoogte houden. 
 
Theatervoorstelling: Franciscus van Assisi 
Hebt u zich al opgegeven? Het kan nog, dan moet u snel zijn! 
Franciscus van Assisi, een revolutionair, een dromer, een dwaas, een heilige? Tot 
grote verrassing van de wereld koos onze huidige paus de naam Franciscus. En 
die keuze betekende een opdracht voor hem om de kerk weer nederig en 
dienstbaar te maken, in navolging van Franciscus van Assisi. Peter Vermaat, 
dichter en verteller, heeft een prachtige theatervoorstelling over hem 
geschreven, waarin hij met karakteristieke poppen en objecten, u op 
fascinerende wijze een kijkje geeft in het leven van Franciscus. Wat bewoog 
hem, waarom koos hij voor de armoede, waarom koos hij voor het lijden? 
 
Op woensdag 27 november a.s. kom Peter Vermaat met deze  
theatervoorstelling in Huize Elisabeth, op het terrein van het klooster van de 
zusters van Noord Deurningen, Gravenallee te Denekamp. De voorstelling begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt een bijdrage gevraagd voor de 
koffie/thee. U kunt zich nog opgeven, wees snel: bel of mail het secretariaat van 
Lumen Christi, mail: secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch: 0541-353551. 
(’s ochtends van 9.00-12.00 uur). Zonder opgave geen toegang! 

pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Actie ‘Kerstpakketten tegen stille armoede’ 
Dit jaar wordt voor het 7e achtereenvolgende jaar de actie “Kerstpakketten 
tegen stille armoede” uitgevoerd. Ook dit jaar gaan een groot aantal vrijwilligers 
in Twente zich weer inzetten voor deze actie. Het doel is om streekgenoten die al 
langere tijd onder de armoedegrens leven, met Kerst een levensmiddelenpakket 
aan te bieden. Het uitgangspunt van de actie is het inzamelen van 
levensmiddelen. De eerste jaren werd opgeroepen om niet gebruikte artikelen 
uit het ontvangen kerstpakket ter beschikking te stellen.  



14

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de betrokkenheid bij de actie in onze 
regio zó groot is dat levensmiddelen ook gewoon uit de voorraadkast komen of 
zelfs extra worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld. Ook wordt 
veel aangeboden in de vorm van speelgoed, keukenartikelen, toiletgerei en 
financiële bijdragen. Dit jaar zullen de vele vrijwilligers op de inzameladressen 
tussen 18 en 30 december hun deur weer open stellen om ook uw bijdrage in 
ontvangst te nemen. De ingezamelde artikelen worden op een locatie in Twente 
bij elkaar gebracht en tot kerstpakketten verpakt. Deze pakketten worden op de 
dag voor Kerst overhandigd aan instellingen die zich richten op armoedezorg in 
de regio. Zij zorgen voor een rechtvaardige verdeling en uitreiking van de 
pakketten. Omdat ook ná de Kerst nog veel wordt aangeboden is er nog een 2e 
ronde. Die pakketten worden op Oudejaarsdag uitgereikt. De ontvangen spullen 
die niet als levensmiddelen zijn ontvangen worden op rommelmarkten verkocht. 
De daaruit ontvangen opbrengst wordt, evenals de ontvangen financiële 
bijdragen, gebruikt om aanvullend levensmiddelen in te kopen. Op die manier 
kunnen ook de laatste pakketten tot een volwaardig pakket gemaakt worden. En 
om u een indruk te geven van de omvang: Afgelopen jaar reikten we bijna 800 
pakketten uit in Twente! Mocht u willen bijdragen aan het welslagen van de 
actie, heel graag en daarvoor alvast bedankt! Op de website van de actie: 
www.ikdeelmijnkerstpakket.nl vindt u een actuele lijst met inzameladressen en 
inzameltijden. Ook kunt u daar meer lezen over het doel en de uitvoering van de 
actie. Wilt u telefonisch contact opnemen met de organisatoren dan kan dat op 
telefoonnummer 0541-532562 of door het sturen van een e-mail naar 
sieger@ikdeelmijnkerstpakket.nl 
 
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) 
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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


