
"Wijziging in activiteiten Dorps-
hoes"

Agenda
12 Feb  Kaarten S.V. De Lutte
13 Feb  KBO: Thea Kroese
18 Feb Zijactief: Clara Welhuis
22 Feb  H.H. Carnavalsmis
26 Feb  Kaarten S.V. De Lutte
27 Feb  Ouderencarnaval
3 Mrt  Rosenmontag
11 Mrt KBO: lezing
12 Mrt  Kaarten S.V. De Lutte

SV De Lutte 1 pakt eerste 
overwinning. Vanmiddag 
werd Saasveldia 1 thuis met 
2-1 verslagen.

SVDeLutte
@SVdeLutte

Twitter

"Fietstocht Zijactief""Programma Lutheria"

"Collecte Jantje Beton""Arboretum Poortbulten""Orde van Verdienste voor Jos 
Senger"

Uitgave 2 - van  6 Februari t/m 25 Februari 2014

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013
12 Feb  Kaarten S.V. De Lutte
13 Feb  KBO: Thea Kroese “de verrassingen rondom ons heen “. 14.00 uur in de Vereeniging.
18 Feb Leden Zijactief: Clara Welhuis "mijn Pelgrimtocht"
22 Feb  H.H. Carnavalsmis Bosduvelkus & De Tuffelkeerlkes
26 Feb  Kaarten S.V. De Lutte
27 Feb  Ouderencarnavalsmiddag De Tuffelkeerlkes
3 Mrt  Rosenmontag
11 Mrt KBO: lezing Frans Broekhuis over geveltekens. 14.00 uur in de Vereeniging.
12 Mrt  Kaarten S.V. De Lutte
18 Mrt KBO: kaartmiddag in Beuningen vanaf 14.00 uur.
18 Mrt Leden Zijactief: Ongedierte bestrijding
22 Mrt  Potgrondactie Sint Plechelmusharmonie
26 Mrt  Kaarten S.V. De Lutte
28 Mrt KBO: etentje in de Vereeniging met muziek van Harry Eulderink. Vanaf 16.00 uur.
28 Mrt  Toneel "Ons Genoegen"
29 Mrt  Gildehaus Dinkelloop (organisator Loopgroep De Lutte)
29 Mrt  Toneel "Ons Genoegen"
29 Mrt Kledingactie Mensen in Nood
30 Mrt  Toneel "Ons Genoegen"
7 Apr KBO: fietstocht na de middag.
8 Apr Leden Zijactief: Excursie Sharon Evangelisch centrum.
12 Apr Voorjaarsconcert Sint Plechelmus Harmonie in De Vereeniging
20 Apr  Paasparty
21 Apr  Poasbloasfestival
25 Apr KBO: ledenvergadering vanaf 9.30 uur in de Vereeniging.
26 Apr  Koningsdag
4 Mei  Heurnetocht (wandeltocht) (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      (rechtstreeks)  0541-552638
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 3 loopt van 26 Februari t/m 19 Maart kopie 
inleveren voor woensdag 19 Februari voor 20.00 uur via e-mail. E-mail: luutke@dorpshoes.nl 
E-mail Kerk: luutke@lumenchristi.nl (alleen voor parochiële berichten)

KBO – De Lutte.

Er staan weer veel mooie dingen op ons programma dit jaar:

13 februari: Op deze donderdagmiddag komt Thea Kroese naar De Vereeniging. We 
kennen haar natuurlijk nog van haar programma’s op RTV Oost, over koken en Twentse 
gebruiken, maar nu komt ze zelf om ons te vertellen over de verrassingen om ons heen. 
We hopen op een grote opkomst.
11 maart. Dinsdagmiddag: onze plaatsgenoot Frans Broekhuis komt ons vertellen en ook 
veel laten zien over geveltekens. We zien ze rondom ons heen maar waarvoor zijn ze er, 
bv. die paardenkoppen? Moeten ze onheil afweren of is het zomaar een bouwkundige 
constructie om de kruisende windveren mooi af te werkien? Over oude en ook nieuwe 
geveltekens kunnen we veel te weten komen op deze middag. Beslist de moeite waard.
18 maart: kaartmiddag in Beuningen vanaf 14.00 uur.
28 maart: Nog zoiets leuks. Op deze vrijdagmiddag is er voor ons een etentje in de Ver-
eeniging met muziek van Harry Eulderink.
Het begint om 16.00 uur met een borrel en om 17.00 uur gaan we eten. Het wordt vast 
heel gezellig en als u hieraan mee wilt doen moet u zich vóór 15 maart opgeven bij:
Tonny Wiggers: tel. 0541-532122
of Aty Nijhuis: tel. 0541-511392.
De kosten bedragen: 15 Euro.

In de agenda kunt u nog meer activiteiten vinden die het KBO dit jaar organiseert. Tot 
ziens!

Wijzigingen activiteiten Dorpshoes

Eerder genoemde activiteiten in 't Luutke nr.1 voor de jeugd van De Lutte e.o. zijn gewij-
zigd:

De knutselfabriek op 3 februari van 14.30 tot 16.00 uur, blokje van 6 lessen, kosten €25,- 
incl. materialen.
Workshop Cup Cakes op 4 februari van 14.30 tot 16.00 uur, kosten €4,- 
Workshop Carnavals masker op 18 februari van 14.30 tot 16.00 uur, kosten €4,-.
Workshop gekke carnavalshapjes op 20 februari van 14.30 tot 16.00 uur, kosten €4,-
Workshop Tiramisu Valentijns taarten op 12 februari van 18.30 tot 20.30 uur, kosten 
€17,50 incl. koffie en thee.
Tevens wordt gevraagd voor allerlei activiteiten: lege blikjes, eieren dozen, boterbakjes, 
kurken, glazen potjes, restjes stof, wol enz. Deze zaken kunnen op afspraak ingeleverd 
worden bij Jan van Mook, beheerder dorpshoes. jan@dorpshoes.nl of tel 552009.

Wordt vriend van facebook 'erveboerrigter', om alle activiteiten na te lezen.
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Voor deze editie is er geen inzending binnen gekomen, en dus maar een foto uit de oude 
doos. 
In april vorig jaar heb ik een rondreis gemaakt door 
Indonesië, en uiteraard ging ook bij mij ’t Luutke 
mee in de rugzak.
Deze scholieren bij de Borobudur op Java doken 
boven op iedere ‘witte’ die ze tegenkwamen, en 
ook ik ontkwam niet aan hun vragenvuur. Where 
are you from? From Holland? What about the 
wooden shoes? What about the tulips? What about 
the mills? In m’n beste Twengels heb ik ze over ons 
landje verteld.

Kiek Es ’n BN-er
En dan nu, een nieuw jaar, en tijd voor een nieuwe serie Kiek Es.
Kiek Es ’n BN-er! Zie jij een bekende Nederlander? Pak dan je telefoon en ga samen met 
hem of haar op de foto! Stuur de foto in, en vind jezelf terug in ’t Luutke.Foto's graag 
naar kiekes@foto34.nl sturen 

Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
zaterdag 8 februari 
09:00  Lutheria N3 2 - Saasveldia N3 2               zaterdag 15 februari
09:00  Lutheria N1 1 - Reggefiber DeVoKo N1 3       10:30  Lutheria N4 1 - Wevo 70 N4 2   
09:30  Lutheria N3 2 - Pollux N3 1                  11:00  Lutheria N6 1 - Saasveldia N6 3  
09:30  Lutheria N1 1 - Reggefiber DeVoKo N1 1       11:30  Lutheria N6 1 - Saasveldia N6 2  
10:00  Lutheria N6 2 - Lutheria N6 3               12:30  Lutheria MC 1 - Dynamo Tub-    
10:30  Lutheria N6 2 - Pollux N6 1            bergen MC 2  
 10:30  Lutheria N6 3 - Reggefiber DeVoKo N6 5      12:30  Lutheria MB 1 - Tornado Gees  
             teren MB 2  
 vrijdag 14 februari                14:00  Lutheria MA 2 - Ecare Apollo 8  
19:00  Lutheria DS 3 - Harambee DS 4           MA 2 
19:00  Lutheria DS 4 - Harambee DS 5             14:00  Lutheria MA 3 - Tornado Gees-
19:00  Lutheria MA 1 - Wevo 70 MA 1            teren MA 2    
20:45  Lutheria DS 1 - Ecare Apollo 8 DS 3  
zaterdag 15 februari
09:00  Lutheria N3 1 - Saasveldia N3 1              Zie voor actuele informatie de website: 
09:00  Lutheria N2 1 - Reggefiber DeVoKo N2 2      www.lutheria.nl
09:30  Lutheria N3 1 - Ti-Volley N3 1   
09:30  Lutheria N2 1 - Rosstars N2 1   
10:00  Lutheria N4 1 - Pollux N4 3   

KIEK ES NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

VOETPAD LANGS DE BENTHEIMERSTRAAT
Er is een brief naar de gemeente verzonden met 
het verzoek voor een eenvoudig verhard voetpad 
langs de Bentheimerstraat. Dit pad zou moeten 
komen te liggen, vanaf het Shell tankstation tot 
aan de ijsbaan (visvijver). Wij denken dat dit de veiligheid voor bezoekers die lopend 
naar de vijver willen gaan, bevorderd. Dit stuk Bentheimerstraat wordt binnenkort gere-
noveerd en deze werkzaamheden zouden daar prima in kunnen passen. Ook is gevraagd 
om de parkeerplaatsen bij de ingang en bij de picknick hut te verharden.  Of ons verzoek 
wordt gehonoreerd is even afwachten, maar ons lijken het prima ideeën. 

INVALIDENPARKEERPLAATS BIJ DE KERK
Vanuit het dorp is gevraagd om ons in te zetten voor 2 parkeerplaatsen voor invaliden 
bij de kerk. We hebben hierover met de gemeente en de kerk overlegd en beide staan er 
niet onwelwillend tegenover. Naar de juist geschikte plaatsen zal worden gekeken door 
de gemeente. Als er geen bezwaren worden ingediend zullen deze parkeerplaatsen er 
zeker komen.

DORPSOMMETJE DE LUTTE GEREED
Door leden van de St. Dorpsbelangen is lang gewerkt aan het dorpsommetje De Lutte. 
De eerste werkzaamheden, het plaatsen van bewijzeringen, zijn afgerond. Via het 
kerkenbos door het Arboretum en weer terug naar Erve Boerigter een mooie wande-
ling van enkele kilometers door mooi natuurgebied en het dorp de Lutte. Mede dankzij 
subsidie kan het een en ander gerealiseerd worden. Er zal nog een boekje komen met de 
beschrijving en routekaart te verkrijgen bij het VVV. Wij dachten een mooi initiatief. Het 
ommetje is niet alleen bedoeld voor onze toeristen.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten. mail@dorpsbelangendelutte.nl 

Hartelijk dank,
Ria Heijdens (Voorzitter St. Dorpsbelangen De Lutte)

Leden Zijactief

18 Februari : 
Clara Welhuis komt deze avond vertellen over hoe zij het roer omgooide.
Van ruim twintig jaar onderwijs naar het werken met groepen en individuen.
Een zeer interessant onderwerp en het bestuur hoopt dan ook op een goede opkomst in 
zaal De Vereeniging.
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Arboretum Poortbulten

In  't Luutke schreef ik al eens dat vele Twentse textielfabrikanten aan het einde van de 
19e / begin 20e eeuw ook in de omgeving van De Lutte buitenverblijven lieten bouwen 
om hier rustiger te kunnen wonen.   Rondom deze buitenverblijven werden vaak ook 
fraaie bosgebieden en/of parken aangelegd en zó is ook het huidige Arboretum ont-
staan. De (textiel)familie Gelderman uit Oldenzaal kocht n.l. rond 1910 een gebied aan 
de Postweg om hier een villa te bouwen en op het daarachter gelegen drassige heidege-
bied liet H.J.H.Gelderman een pinetum aanleggen door Leonard Springer (tuinarchitect 
uit Haarlem). Pinetum is de Latijnse benaming voor een verzameling naaldbomen, den-
nen en sparren.
Het terrein werd rond 1912 eerst omgeploegd met een span ossen en vervolgens 
ingezaaid met lupinen voor de grondverbetering, waarna eerst de naaldbomen werden 
ingepoot en daarna ook andere loofbomen en struiken. Er ontstond zó een bomentuin 
en de Latijnse benaming voor bomentuin is: Arboretum. 
Aan de Postweg werd door architect K.Muller de villa gebouwd (zie oude ansichtkaart).
Rond 1917 was het park gereed en konden de bomen beginnen te groeien, zoals de 
grote Mammoetboom die al een omvang heeft van meer dan 6 m!

Mede daar in de loop der (oorlogs)jaren het 
onderhoud was verwaarloosd werd in 1945 onder 
leiding van H.J.Hendriks begonnen met een reno-
vatie van het park dat echter nog steeds privéter-
rein was en dus: verboden toegang! 
Door enkele eenvoudige gedenkstenen in het mid-
den van het park zijn de namen van L.Springer en 
H.J.Hendriks voor het nageslacht bewaard geble-
ven ( zie foto)

In 1947 werd het park door de textielfabrikantenfamilie H.P.Gelderman en Zn opgeno-
men in de Stichting voor Ontwikkeling en Ontspanning maar voor deze stichting werden 
de kosten van instandhouding té hoog. In 1973 werd daarom het Arboretum – met 
uitzondering van de villa waarin Chris Jan Gelderman nog enige tijd bleef wonen – over-
gedragen aan het Recreatieschap Twente. Dit samenwerkingsverband van alle Twentse 
gemeenten had toen ook al het Hulsbeek en het Rutbeek aangelegd en in exploitatie 
genomen en nu dus ook het Arboretum!

Het Werkverband Buitenobjecten van de gemeenten Losser en Denekamp begon daarna 
met de aanleg van een parkeerterrein nabij de spoorwegovergang en een grote opknap-
beurt van het totale park.

KRONIEK  DE LUTTE De wandelpaden werden verbeterd, de naambordjes bij de bomen en struiken ver-
nieuwd en ook werd het rododendronlaantje opgenomen in de wandelmogelijkheden 
van het park waarin iedereen nu vrij kon rondwandelen!

Het Recreatieschap Twente werd op 1 november 1977 opgenomen in het Gewest 
Twente en later werd dit de Regio Twente maar het unieke park bleef eigendom van 
alle Twentse gemeenten! In de loop der jaren werd het park steeds mooier gemaakt 
met o.a. een moerasgebiedje en grote(re) waterpartijen en in 1981/82 werd een oude 
schuur in Losser aangekocht en in het Arboretum opgebouwd als een informatiecentrum 
inclusief onderkomen voor de onderhoudsploeg. Later kwam er ook een bijenhuisje, een 
overdekte picknickplaats aan het fietspad tussen de parkeerplaats en de Grote Lutter-
veldweg en een groot aantal grote zwerfstenen, gevonden bij de aanleg van de A-1 werd 
naar het Arboretum gebracht zodat hier een unieke zwerfstenencollectie ontstond. 
Momenteel zijn er meer dan 2.500 bomen en struiken verdeeld over 1000 verschillende 
soorten in het Arboretum maar ook ….. vele soorten zeldzame planten zoals orchideeën 
en in het najaar mooie paddenstoelen! De bezoekersaantallen stijgen ieder jaar zodat 
vorig jaar een grotere parkeerplaats werd aangelegd, en er kwamen speelwerktuigen en 
kunstwerken in dit inmiddels 100 jaar oude park dat is uitgegroeid tot één van de mooie 
parels in ons buitengebied. Het ligt vlak bij de deur, op loopafstand van het dorp en in 
elk jaargetijde is het uw bezoek waard!
- Tonnie Bekke -
  
  -Advertentie-

   Programma Zijactief

            18 Febr :  Lezing” Mijn Pelgrimstocht”
18 Mrt:    Ongedierte bestrijding.
8 April:     Excursie Sharon Evangelisch   

     Centrum.
Mei ???:   Reisje
17 Juni:     Fietstocht
16 Sep:     Openingsavond 19.00 uur
2 Okt:        Regioledendag 
21 Okt:      Lezing Notaris Marion Heit-
kamp
18 Nov:     Alice Harmelink vertelt over 
gebarentaal en logopedie
15 Dec:     Kerstavond.

Als u vroeg wilt vissen
zijn wij op tijd uit de veren 

Meer over onze zorg op
www.carintreggelandthuiszorg.nl  
of bel 088 367 70 00
(lokaal tarief en 24 uur bereikbaar) 

Thuiszorg wanneer u dat wilt. 
Bij Carintreggeland kan het.
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Jos Senger gaat 100% voor De Lutte

Jos Senger heeft zaterdag 1 februari van het bestuur van CV De Bosdûvelkes de Orde van 
Verdienste 2014 gekregen. Jaarlijks wordt deze erkenning uitgereikt aan iemand die zich 
opmerkelijk verdienstelijk heeft ingezet voor de samenleving van De Lutte. Met Jos gaat 
deze prijs naar iemand die zich 100 procent inzet voor De Lutte.
Als lid van de Pers & Publiciteitscommissie van deze vereniging moest Jos behoorlijk om 
de tuin geleid worden. Voor hem was de uitreiking van de Orde van Verdienste dan ook 
een complete, maar geslaagde verrassing. Voorzitter Mike Oude Hampsink kon de span-
ning er tot het laatste moment in houden. ‘Een man die zich altijd voor 100% inzet en 
doelen in de hoogste versnelling wil realiseren. Hij geeft zich niet snel gewonnen. Waar 
een ander zou stoppen gaat hij door. Over veel zaken heeft hij een uitgesproken mening 
die hij niet onder stoelen of banken steekt. Hij is open in zijn benadering en altijd in voor 
discussie. Door zijn enthousiasme weet hij anderen te inspireren. Een gave, waarmee hij 
anderen weet te bewegen voor vrijwilligerswerk.’
De tastbare resultaten van Jos’ inspanningen zijn legio. 

De keien bij de entree van De 
Lutte, de dorpsvlag met de 
Hellehond, dorpsblad ’t Luutke, 
carnavalsmagazine het Dûvelke, 
het Kerkenbos en dorpssite 
www.delutte.com. Als voorzitter 
van Stichting Anubis wist Jos bij 
de 25ste Hellehondsdagen de 
beeldrechten van de Hellehond 
veilig te stellen voor De Lutte. 
Hij zette zich daarnaast in voor 
Stichting Dorpsbelangen, de 
jaarlijkse Hellehondsdagen, kulturhus Erve Boerrigter, acties tegen geluidsoverlast van 
de snelweg A1 en zeer recent acties tegen heropening van vliegveld Twenthe. 
Ook binnen de carnavalsvereniging De Bosdûvelkes is Jos een bekende verschijning en 
belangrijke schakel. In 2000 was hij de 33ste graaf van de Bosdûvelkes. In diezelfde peri-
ode was hij één van de initiatiefnemers van het gedenkwaardige ‘Goald van Oald’. Geor-
ganiseerd in Zalencentrum De Vereeniging, dat hij met Stichting Gemeenschapswerk de 
Hellehond had weten te behouden voor De Lutte. Daarnaast was hij jarenlang presenta-
tor van de galavoorstellingen. Tegenwoordig maakt hij zich vooral verdienstelijk binnen 
de Pers- & Publiciteitscommissie van de vereniging die onder anderen verantwoordelijk 
is voor de samenstelling 't Dûvelke, het onderhouden van de social media-accounts en 
perscontacten alsmede fotografie, drukwerk en de website.

Handballers gaan collecteren voor Jantje Beton

In de week van 10 – 15 februari komen leden van de handbal bij u langs om te collecte-
ren voor Jantje Beton. Jantje Beton is de enige fondsenwervende organisatie in Neder-
land die zich uitsluitend richt op vrij, avontuurlijk en veilig buitenspelen van kinderen in 
de openbare ruimte van hun eigen buurt. Het geld dat zij werven wordt dan ook gericht 
ingezet voor projecten en activiteiten die dit mogelijk maken. Dat doen ze samen met 
belanghebbenden in het veld, van kinderen tot wethouders en van ouders tot leraren. 
Omdat Jantje Beton jeugdclubs die bijdragen aan het (buiten) speelplezier van kinderen 
graag steunt, wordt de collecteopbrengst gedeeld met de collecterende jeugdverenigin-
gen die zich lokaal inzetten. 

  50% VAN DE OPBRENGST IS VOOR DE 
  VERENIGING ZELF          
      
        S.V. DE LUTTE GAAT DIT GEBRUIKEN VOOR 
 DE REALISATIE VAN EEN BEACHVELD

Het geld dat S.V. De Lutte Handbal hiermee ophaalt zal gebruikt worden voor de aanleg 
van een beachveld op sportpark De Stockakker. Het is de bedoeling dat we 2 beachvel-
den gaan realiseren, waarop we kunnen handballen, voetballen, volleyballen en tennis-
sen.
De opbrengst van de collecte zal een eerste begin zijn om dit financieel rond te kunnen 
krijgen. Wij gaan ook op zoek naar andere subsidiemogelijkheden. Natuurlijk proberen 
we dit met veel zelfwerkzaamheid, van o.a. de onderhoudsploeg van S.V. De Lutte onder 
leiding van Nico Weda, gerealiseerd te krijgen. 

Mogen wij rekenen op een gulle gift, een eerste aanzet om iets moois te bereiken voor 
de hele Lutter Gemeenschap.

Handbalbestuur S.V. De Lutte

Thuiswedstrijden Handbal
8 februari:
18.00 uur S.V. De Lutte C1 – Olympia C2
19.00 uur S.V. De Lutte A1 – Langeveen A1
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – ZAP 1

15 februari:
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – RSC 2
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Zondag 9 februari :  
09.00 uur  : Communieviering  
    m.m.v. dames- en herenkoor. 
Voorganger  : mevrouw I. Onland 
Lectrice  : mevrouw T. Volker 
Misdienaars  : Mirthe Rolink en  
    Ronan olde Nordkamp 
 
Woensdag 12 februari : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag  14 februari : 08.30 uur Communieviering 
 
Zondag 16 februari: 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
Voorganger  : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevrouw M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Sven Grunder en Sem Kole 
10.30 uur       : Doopviering  
 
Woensdag 19 februari : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag  21 februari : 08.30 uur Communieviering 
 
Zaterdag 22 februari: 
19.00 uur                 : Carnavalsviering m.m.v. dames- en herenkoor.  
Voorganger             : pastor J. Kerkhof Jonkman 
Lectrice                    : mevrouw M. Brookhuis 
Collecte                 : 2e collecte voor het jongerenpastoraat en  
   eigen geloofsgemeenschap 
Zondag 23 februari:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. themakoor 
Voorganger   : pastor H. Jacobs 
Lectrice   : mevrouw E. Pross 
Misdienaars      : Bram en Coen Volker 
Collecte                : 2e collecte voor het jongerenpastoraat en  
   eigen geloofsgemeenschap 
 
Woensdag 26 februari : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 28 februari  : 08.30 uur Eucharistieviering 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Misintenties 
Zondag 9 februari 
Ouders olde Nordkamp-Welhuis, Ouders en Zoon Maseland, Jan Heijdens, 
Ouders Benneker-ter Denge, Truus, Marietje, Trees, Ouders Nijhuis-Reijmer, 
Hendrik Jozef Grunder, ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Hooge Venterink-
Notkamp, Marietje Spitshuis-Schasfoort, Annie grote Beverborg-ter Brake, 
Ouders Grote Beverborg-Frielink, Dinie Nijhuis-Aveskamp, Ouders Olde 
Riekerink-Roufs, Ouders Pross-Welhuis, Annie Westerik-Kleijhuis. 
 
Jaargedachtenis: 
Lies Spitshuis-Schoppink, Ouders Nijhuis-Mulder, Bernard Steunebrink, Truus 
Kristen-Greftenhuis, Ouders Oosterbroek-Gosenshuis, Ouders Uit het Broek-
Bolhaar, Jan Grunder, Herman Reimer, Tot zekere intentie. 
 
Zondag 16 februari: 
Truus Egberink-Grashof, Hendrik Schrader en kleinzoon, ouders Notkamp-
Nijhuis, Ouders en Zoon Maseland, Marietje Spitshuis-Schasfoort, Annie 
Willemsen-Monnikhof, Herman Koertshuis. Annie Westerik-Kleijhuis, 
Tot zekere intentie. 
 
Jaargedachtenis: 
Bernhard Grote Beverborg, Overleden ouders Alberink, Johan Kortman, Liesbeth 
Gotlieb-Scheper, Herman Weusthof, Ouders Scholten-oude Voshaar,  
Martijn Olde Riekerink.  
 
Woensdag 19 februari: 
Frans Giesselink. 
 
Zondag 23 februari: 
Bernard Punt, Martin Volker, Ouders Schiphorst-Grashof, Jan Volker, ouders 
Notkamp-Nijhuis, Martin Volker, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Dinie Nijhuis-
Aveskamp, Ouders Lentfert-Siegerink, Annie Westerik-Kleijhuis. 
  
Jaargedachtenis: 
Jan Nijkamp, Ouders Volker-Westerik, Ouders Groote Beverborg-Evers en Toon, 
Ouders Oosterbroek-Duivelshof, Meine Maartens, Gerhard Olde Riekerink, 
Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders Visschedijk-Frielinck, Henk Bekkedam,  
Ine Olde Hendrikman-Luyerink. 
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Overleden: 
Annie Westerik-Kleijhuis, Zandhuizerweg 21. 87 jaar. 
 
 
 
Pastorpraat: 
 
Zomaar een bushalte. 
Meerdere keren loop ik langs de bushalte vlak voor de school in De Lutte. 
Heel vaak loop ik er bijna achteloos aan voorbij.  Wat me wel opvalt is dat de 
reclames die er in hangen redelijk snel  weer worden verwisseld.  
Soms zijn het heel opvallende beelden of teksten, niet altijd.  
Dan weet ik na een paar stappen al niet meer wat er op staat.  
Maar vandaag bleef ik ineens  staan.  Geen beelden maar alleen tekst.  
REKEN  JIJ  OP  JE  VADER  EN  MOEDER  OF  REKENEN  JE  VADER  EN  MOEDER 
OP  JOU?  
Ik lees de tekst en vanwege de opvallende letters lees ik nog een keer.  
Het gaat over kinderen en ouders, en ik denk dat het gaat over wat grotere 
kinderen en hun ouders. Ik heb niet bijgehouden hoelang zo’n tekst er blijft 
staan, maar iedere keer waarop  ik nu langs die tekst loop, lees ik hem voor mij 
zelf hardop voor. 
Ik begin met die tekst te spelen, REKEN  JIJ OP MIJ  OF  REKEN IK OP JOU. 
Het is alsof je elkaar aankijkt, alsof je elkaar een vraag stelt, MAG IK OP JOU 
REKENEN, JIJ MAG OP MIJ REKENEN.  
Het  kan een vraag zijn, het kan ook een belofte zijn. Het kunnen twee buren zijn, 
die onmisbaar voor elkaar zijn.  
Het kunnen vader en moeder zijn met opgroeiende kinderen.  
Het kan een klas zijn op school met een leraar en leerlingen, het kunnen 
vriendinnen, vrienden onder elkaar zijn.  
Het kan een parochie, een geloofsgemeenschap zijn, een vereniging met 
vrijwilligers. Het zou zomaar een citaat uit het evangelie verhaal kunnen zijn,  
een verhaal van een barmhartige Samaritaan. Jezus zelf met al die mensen om 
Hem, die een beroep op Hem deden. Openstaan voor elkaar, niet onder een 
stolp kruipen zodat je er niet uit kunt en niemand bij jou kan komen.  
Een evangelietekst in de bushalte. Goede reis (en met Het Busje voor 1 euro naar 
Oldenzaal.. mooier kan het niet ). 

Henk Jacobs, em. pastor 
 
 

Uitnodiging alleenstaanden 
Op  woensdag 26 februari komen we weer samen.  
De bijeenkomst is in het Parochie Centrum, om 14.00 uur tot plm. 16.00 uur. 
U bent allen van harte welkom, ook degene die niet eerder onze middagen 
hebben bezocht.  
We hebben geen strak programma, maar we proberen steeds iets te doen b.v. 
bloemschikken, sjoelen, wandelen, krans maken, een huifkartochtje of een 
kerstmiddag.  
Hebt U zelf een leuk idee, laat het ons weten.  
Wij willen graag met jullie wensen rekening houden.  
We rekenen op jullie en hopen dat het een gezellige middag wordt.  
Tot ziens op 26 februari.   
   Werkgroep alleenstaanden       
 
Onze parochie en de armoede 
Vanuit de katholieke kerk in ons land is er de Caritas en vanuit de protestantse 
kerken is er de Diaconie die hulp biedt aan mensen die in armoede terecht zijn 
gekomen.  
En dat gebeurt ook vanuit onze parochie en de beide protestantse kerken hier. 
Zo dragen wij als parochie financieel maar ook  in menskracht bij in deze hulp 
rondom armoede.   
Gaat het om een verzoek voor financiële ondersteuning in noodsituaties, dan 
kan iedereen maar ook uzelf contact zoeken met de Caritas van onze parochie. 
(bereikbaar via  06-34361691 of via de mailadressen; : 
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl  of voorzitter@caritaslumenchristi.nl.   
Ook kunt u meer lezen over deze Parochiële Caritas Instelling op haar website: 
www.caritaslumenchristi.nl (deze gegevens vindt u ook telkens in uw 
parochieblad)  
De kerken in ons land  brengen samen jaarlijks € 30.000.000 per jaar bijeen voor 
armoedebestrijding.  
Ongeveer 32.000 aanvragers die daarop een beroep doen krijgen inderdaad 
hulp.  
Voor de behandeling van al deze aanvragen zetten zich ruim 16.000  kerk-
betrokken vrijwilligers in.  
Maar onder hen die hulp bieden rondom armoede zijn ook vrijwilligers die 
meehelpen bij een Voedselbank, zoals bij ons, die van Oldenzaal of in 
omliggende plaatsen. 
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Inmiddels is het nu het tweede jaar dat we als parochianen de Voedselbank Oost 
Twente in Oldenzaal willen steunen.  
Dat doen we, door binnenkort opnieuw via alle zeven kerken van Lumen Christi 
voedsel in te zamelen dat wordt verdeeld over de  wekelijkse pakketten die deze 
Voedselbank uitgeeft.  
We willen deze voedselinzameling opnieuw gaan doen, verspreid voor onze 
zeven kerken tijdens drie weekenden in maart en april.  
De precieze informatie, wanneer dat in uw kerk zal zijn komt nog. 
We hopen eigenlijk op twee dingen; dat mensen die financiële steun nodig 
hebben de weg naar onze Caritas weten te vinden en dat anderen de komende 
voedselinzameling zullen steunen! 

Pastores Leo Ros/Jan Kerkhof Jonkman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
 

Zelfs uw hond kan 
verkleed als banaan. 

 Bij ons kan iedereen een 
carnavalspak 

aan! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                   
Maar ook voor u hebben we de leukste 
carnavalspakken en carnavalsartikelen zoals:            

                                                                             -Serpentinespray 
                                                                               -Pistolen en Zwaarden 

          -Confettikanonnen 
                                                                                  -Voordelige Neon tuinbroeken 

 
 

 

 

Voor grote groepen speciale prijzen kom vrijblijvend langs in onze winkel 
 

0541-552647                   www.morsinkdierenhobby.nl 
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