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Jaarkalender 2014
22 Mrt  Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie
23 Mrt Presentatieviering Communie
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.
9 Apr Vrijwilligersavond kerk 19:30 in de Vereeniging
12 Apr Voorjaarsconcert Sint Plechelmus Harmonie in De Vereeniging
12 Apr Officiele opening Jeu de Boules vereniging
20 Apr  Paasparty
21 Apr  Poasbloasfestival
21 Apr VVV paaswandeling
25 Apr KBO: ledenvergadering vanaf 9.30 uur in De Vereeniging.
26 Apr  Koningsdag
4 Mei  Heurnetocht (wandeltocht) (organisatie Loopgroep De Lutte)
23 Aug Open Air Keet

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 24 maart tot
en met vrijdag 28 maart 2014.
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts
bereiken via telefoonnummer 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.
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)
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Activiteiten KBO De Lutte.
Allereerst een herinnering aan ons etentje op vrijdag 28 maart in de Vereeniging. We 
beginnen om 16.00 uur met een drankje. Om 17.00 uur gaan we dan eten. Hierbij zal de 
livemuziek verzorgd worden door Harry Eulderink. Kosten 15 Euro. Inlichtingen bij Tonny 
Wiggers, tel. 0541-532122 of bij Aty Nijhuis, tel. 0541-511392
En bij mooi weer willen we samen een fietstocht maken door onze prachtige omgeving. 
Dit is  op maandagmiddag 7 april. Verzamelen om 14.00 uur op het kerkplein. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, maar neemt u zelf wel wat te drinken mee voor onderweg?
Het duurt nog even maar we vermelden het toch alvast voor uw agenda: Onze busreis is 
dit jaar op 11 juni. Hierover leest u meer in een volgende Luutke en in de Nieuwsbrief. 
Verder kunt u in de agenda voor in dit Luutke nog meer data vinden die voor u van be-
lang zijn. We heten u van harte welkom bij onze komende activiteiten.

Zonnebloem Afdeling  De Lutte
Uitnodiging feestmiddag. De jaarlijkse feestmiddag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
12 April om 15.00 uur in het Dorpshoes.
Deze bijeenkomst  bestaat uit een gedachtenisviering aan palmzondag!
Aansluitend is er een broodmiddag. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden maar 
opgave is wel verplicht. Je mag voor de gezelligheid gerust iemand meenemen.
Geef je zo spoedig mogelijk op bij je gastdame van de Zonnebloem.
Met vriendelijke groeten,
De Feestcommissie

Plaatsing ondergrondse containers
Het is u natuurlijk niet ontgaan, de ondergrondse containers zijn geplaatst. Het heeft 
even wat langer geduurd, maar door de keuze voor grotere (4 m3) containers was er een 
langere levertijd.
Mede door het Kies je Kans project van St. Dorpsbelangen De Lutte kon dit worden gere-
aliseerd.
Het is nog niet af. Aan de achterzijde van de containers zal nog een lage haag worden 
geplaatst zodat het zicht op onze school mogelijk blijft.
Oproep aan de bewoners is om geen afval naast de containers te plaatsen, in het geval 
deze vol zijn. Neem het weer mee want het ontsiert de plek. De volgende dag is er weer 
een gelegenheid het in de containers te deponeren. 

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat 
het ons weten via mail@dorpsbelangendelutte.nl
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Kiek Es ’n BN-er

Zelfs de anti-sport-kijkers onder ons zullen het toe 
moeten geven… De Olympische Spelen hebben 
een paar weken lang toch wel een beetje ons leven 
beheerst. Want wie stond er niet op kantoor te 
vloeken omdat de livestream op internet overbelast 
was? Wie was er niet een klein beetje in rouw om-
dat Sven besloot de 1500 meter te laten schieten? 
En wie huilde er niet stiekem met Jorien mee na 
haar gouden plak?

 
Maar wat was het mooi! En wat waren we goed! En 
ineens was die dag er: Sotsji dag 3!
De 500 meter mannen… Aan de start onder andere 

Ronald Mulder, de schoonzoon van Bertus en Annet Hegeman. Onze televisies spatten 
al bijna uit elkaar van de spanning, maar hoe moet het zijn om in het stadion je schoon-
zoon Olympisch brons te ziet winnen!! En zijn tweelingbroer Michel goud!
De Lutte is trots! Want zoals het goud stiekem ook een beetje van Jan Smeekens is, zo is 
die bronzen plak toch op z’n minst ook een beetje van ons…
 
Foto's graag naar kiekes@foto34.nl sturen

Programma Zij-Actief
Op 8 april is er een excursie naar Saron, het Evangelisch Centrum. Het vertrekpunt is 
13.30 uur vanaf het kerkplein. Je kunt je opgeven bij Marga Uit te Broek voor 1 april 
aanstaande. 
15 April gaan we een paasstukje maken in de Vereeniging met Maurien Wigger. Graag 
opgeven bij Marga Uit te Broek voor 8 april aanstaande. De kosten zijn ongeveer € 12,50 
per persoon.
De regio Twente Zij-Actief organiseert op 3 april een ledenavond bij cafe-zalencentrum 
Hutten in Rossum. Deze avond begint om 20.00 uur. De kosten van deze avond bedragen 
€ 7,50 per persoon en je dient deze te voldoen bij binnenkomst in de zaal. Graag opge-
ven bij Ans olde Theussink voor 25 maart aanstaande.
Wij vertrouwen op een gezellige en goede opkomst!
Met vriendelijke groet,
Secretaris Zij-Actief

KIEK ES
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Thuiswedstrijden volleybalvereniging Lutheria in De Luttermolen:
vrijdag 21 maart
20:00 Lutheria DS 1 -  Saasveldia DS 1
zaterdag 22 maart
09:00 Lutheria N6 1 -  Saasveldia N6 1
09:00 Lutheria N6 3 -  Lutheria N6 2
09:30 Lutheria N6 3 -  Reggefiber DeVoKo N6 4
10:00 Lutheria N6 2 -  Reggefiber DeVoKo N6 4
10:00 Lutheria N6 1 -  Reggefiber DeVoKo N6 2
10:30 Wevo 70 N4 2 -  Lutheria N4 1
11:00 Lutheria N4 1 -  Wevo 70 N4 1
vrijdag 28 maart
19:00 Lutheria DS 4 -  BUVO DS 2
19:00 Lutheria DS 3 -  Unisson DS 1
20:45 Lutheria DS 2 -  ISIVOL DS 1
zaterdag 29 maart
12:30 Lutheria MC 1 -  Reggefiber DeVoKo MC 2
12:30 Lutheria MB 1 -  Krekkers MB 2
14:00 Lutheria MA 3 -  Reggefiber DeVoKo MA 2
14:00 Lutheria MA 2 -  Saasveldia MA 2
woensdag 2 april
19:30 Lutheria DS 2 -  WVC Volley DS 1
vrijdag 4 april
19:00 Lutheria MA 1 -  Saasveldia MA 1
20:45 Lutheria DS 1 -  Twente '05 DS 2
zaterdag 5 april
09:00 Lutheria N2 1 -  Saasveldia N2 1
09:00 Lutheria N5 1 -  Ti-Volley N5 1
09:30 Lutheria N2 1 -  Reggefiber DeVoKo N2 1
10:00 Lutheria N5 1 -  Rosstars N5 1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl

Wijk- en verkeersspreekuur
Op dinsdag 8 april 2014 van 19.00 tot 20.00 uur houd ik in het dorpshuis Erve Boerrigter 
samen met dhr. Steins van de gemeente Losser, een gecombineerde spreekuur van wijk- 
en verkeersspreekuur.
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Tankenberg  (vervolg)
Vorige keer heb ik iets verteld over de geschiedenis van de Tankenberg en het Mariaka-
pelletje, maar op en rond deze Tankenberg zijn nog veel meer gedenkwaardige plekjes 
en gebouwen, zoals....het alom bekende koepeltje ! Vanaf dit hoogtepunt op de Tanken-
berg heeft men een prachtig uitzicht op de omgeving en dat was ook al mogelijk in het 
midden van de 19e eeuw. Burgemeester J.F. Peese Binkhorst van Oldenzaal kocht n.l. in 
die jaren van de fam. Weusthof (landbouwers) een perceel grond van ruim 14 are en hij 
liet hierop in 1847 een theekoepeltje bouwen (zie ansichtkaart uit 1903)  Aan de voor-
kant van dit koepeltje werden tussen 1870 en 1900 enkele zandstenen platen geplaatst 
met een fraai gedicht over het Twente landschap en de geschiedenis van deze plek en 
deze zijn nog steeds aan-
wezig bij het huidige stenen 
koepeltje dat rond 1955 werd 
gebouwd door aannemer 
Olde Rikkert.

Het gebied rondom het 
koepeltje werd rond 1900 
overgenomen door de familie 
ten Cate uit Almelo en in 
1908 liet H.E. ten Cate boven 
op de Tankenberg een villa 
bouwen. Aanvankelijk was 
deze bedoeld als buitenhuis 
maar later ging men er permanent wonen. Hendrik ten Cate noemde zijn landgoed/villa 
“Egheria” afgeleidt van zijn 4 oudste zonen Eg(bert), He(nk), Ri(chard) en A(rnold).
Rondom de villa werd een fraaie tuin aangelegd door tuinarchitect L.A. Springer die ook 
het Arboretum heeft ontworpen. Aan het begin van de oprijlaan naar de villa werd een 
dienstwoning gebouwd in cottagestijl met op de begane grond de stallen en het koets-
huis en op de verdieping erboven woonde de koetsier. Nog steeds is deze “koetsierswo-
ning” (zie ansichtkaart uit 1946) aanwezig en nog duidelijk herkenbaar . 

De villa Egheria werd enkele dagen voor de bevrijding van De Lutte op 29 maart 1945 
door de geallieerde vliegtuigen beschoten en gebombardeerd, want het was toen het 
hoofdkwartier geworden van generaal Blascowitz. Deze generaal had echter geluk want 
hij was die dag niet aanwezig. Later moest hij wel op 5 mei in Wageningen de capitulatie 
van de Duitse troepen in Nederland ondertekenen en later tijdens het proces in Neuren-
berg in 1948 pleegde hij zelfmoord.

KRONIEK  DE LUTTE
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De verwoestte villa werd na de oorlog in een kleinere vorm herbouwd en is dus nog 
steeds het hoogste bewoonde plekje van Twente. Over een ander hoogtepunt van De 
Lutte de volgende keer !

Tonnie Bekke
  
Veranderingen in dementiezorg 
Thema avond Alzheimer op 9 april in de Losserse bibliotheek 
Losser – Met dementie thuis, nu en straks. Dat is het thema van een bijeenkomst die 
de Alzheimer-werkgroep Losser op woensdag 9 april houdt in de openbare bibliotheek 
aan de Brinkstraat in Losser. Als voorzitter van de Alzheimer-afdeling Twente zal Bert 
Kors een inleiding verzorgen over dit thema. De bijeenkomst is met name bestemd voor 
mantelzorgers, maar ook professionals in de zorg zijn welkom. 

Binnen de ouderenzorg is er momenteel sprake van grote veranderingen. Indicaties voor 
de dagvoorzieningen komen nu bijvoorbeeld voor rekening van de gemeente. Het tradi-
tionele verzorgingshuis krijgt een andere invulling. Mensen die momenteel een beroep 
doen op de WMO of AWBZ vragen zich af of zij na 2015 nog steeds in aanmerking komen 
voor zorg. Ook de rol van de mantelzorger zal alleen maar groter worden. Hoewel nog 
niet helemaal duidelijk is hoe het er  precies gaat uitzien, weten we al wel welke richting 
het uitgaat. De heer Bert Kors zal met u kijken naar wat de gevolgen zijn van al deze ver-
anderingen. Hoe kunnen mantelzorgers voorbereid zijn op deze nieuwe ontwikkelingen? 
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en begint met de inleiding van de gast-

spreker. Na een korte pauze is er volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage voor de koffie is welkom. De zaal 
is geopend vanaf 19.00 uur.  
Inlichtingen: Stichting Cluster – Welzijn 
Ouderen, telefoon: (053) 5369405

-Advertentie

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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Openluchttheater zoekt invulling. 
In de zomer van 2011 werd bij de 
blokhut een prachtig openlucht-
theater in  gebruik genomen. 
Hoewel prachtig gelegen in het 
kerkenbos wordt er tot op heden 
nog maar weinig gebruik gemaakt 
van deze aanwinst voor ons 
mooie dorp. Tijdens de laatste 
vergadering van de Stichting Hel-
lehond ontstond het idee om daar 
iets aan te doen. Het openlucht-
theater leent zich prima voor mu-
zikale en/of theateractiviteiten. 
Maar met een beetje creativiteit 
kan er ook iets anders worden 
georganiseerd.  
Omdat de opbrengsten van de 
Hellehondsdagen ten goede 
komen aan de Lutter gemeenschap stellen wij een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor 
de organisatie van een evenement in het openluchttheater. Vaak zijn daar de nodige 
kosten aan verbonden. Die drempel hopen wij met ons initiatief weg te kunnen nemen. 
Wij hopen op schitterende ideeën, die uiteindelijk leiden tot een onvergetelijk avondje 
in het kerkenbos. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Frank Kole 
(tel. 537786) of Stephan Scheper (552171).  Onnodig te zeggen dat het mes aan twee 
kanten snijdt.  De club met het beste idee krijgt de kans om de kas te spekken en de in-
woners van De Lutte krijgen de mogelijkheid om van hun openluchttheater te genieten.  
Muzikanten, toneelspelers maar ook anderen, aan het werk en kom met sprankelende 
initiatieven! 

28e EDITIE GILDEHAUS DINKELLOOP 
Zaterdag 29 maart organiseert Loopgroep De Lutte de 28e editie van Gildehaus Dinkel-
loop in De Lutte. Deze loop is geen wedstrijd, doch een lange trainingsloop van resp. 
19 en 36 km en word beschouwd als een goede en noodzakelijke voorbereiding op de 
komende halve en hele marathon van Enschede, een paar weken later.
Het is een geschreven hardloopwet, dat de nodige duurkilometers dienen te worden 
gemaakt om op het “moment suprême”  in Enschede niet in moeilijkheden te komen. 
De lange en gezellige duurloop gaat door de mooie omgeving van De Lutte en de Duitse 
grensstreek. Er worden meerdere groepen geformeerd met verschillende snelheden 
onder begeleiding van voorlopers van Loopgroep De Lutte. Meerdere honderden deel-
nemers staan jaarlijks bij dit populaire evenement aan de start.
Het vertrek vindt plaats bij De Vereeniging, parkeren dient te geschieden bij Erve Boer-
rigter.
De start is om 9.00 uur en de inschrijving dient ter plekke te gebeuren.
Uitgebreide info is te vinden op: www.loopgroep.nl.

Kinderactiviteiten:
Teken- en schilderactiviteit: Maak je eigen schilderij.
Een blokje van 3 bijeenkomsten in april, elke week een andere techniek en materiaalge-
bruik.
Tijdstip: dinsdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur
1 april: werken met houtskool en potlood.
8 april: aquarelleren.
15 april: werken met acrylverf.
 Kosten: € 12,50 voor 3 bijeenkomsten incl. materiaal en ranja.
Minimaal aantal deelnemers: 6
Opgave bij:  Jan @dorpshoes.nl of bel: 0541-552009
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Kinderkledingbeurs in Erve Boerrigter:
Wanneer: zondag 6 april 
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: dorpshoes Erve Boerrigter in de Lutte.

Inbreng van voorjaars/zomerkleding en schoenen van maat 86 t/m 176.
Voor deelnamenummer en verdere informatie kunt u bellen of mailen naar:
Yvonne Olde Monninkhof  0541-552274 yvonnerene@home.nl
Anke Oude Elferink  0541-552562 marcooudeelfrink@hetnet.nl

Inbreng van goede/schone kleding voorzien van prijs en deelnamenummer kunt u bren-
gen op zaterdag 5 april tussen 11.30 – 12.00 uur op bovenstaand adres. 
Max. 30 stuks aangeleverd in dozen.
Wilt u uw kleding niet terug voorzie het prijskaartje dan met een rode stip. De kleding 
wordt dan aan een goed doel geschonken.
Uitbetaling ( 70%) vindt plaats op zondag 6 april tussen 15.00 – 16.00 uur.

Workshop Italiaans koken:
Op woensdagavond 9 april wordt er een workshop Italiaans koken aangeboden in de 
professionele keuken van het dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.
Onder begeleiding van de kookdocente Nerina Alouisa worden er drie gerechten ge-
kookt. Daarna gaan we gezamenlijk eten.
De gerechten die gemaakt worden zijn:
Involtini di Mozzarella
Risotto Zucchino e Gorgonzala
Tiramisu
Tijdstip: 18.30 – 21.30 uur
Kosten: € 27,50 incl. ingrediënten en 1 consumptie
Minimaal 6 max. 8 deelnemers
Opgave bij: jan@dorpshoes.nl of bel naar: 0541-552009

Nieuw in het Dorpshoes:   Schuif-Aan .
De Zorggroep Sint Maarten en het dorpshoes Erve Boerrigter bieden de inwoners van De 
Lutte vanaf 4 april de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in het Dorpshoes.
Eet u vaak alleen of alleen met uw partner maar vindt u het ook wel eens prettig om niet 
te hoeven koken en gezellig met anderen te eten dan is dit misschien iets voor u.
Vanaf 4 april wordt elke vrijdagmiddag om 12.00 uur een warme maaltijd geserveerd 
voor alle leeftijden. Voor zeven euro  krijgt u een voor- , hoofd-, en nagerecht geser-
veerd.
Onder het motto ‘Schuif-Aan’ kunt u samen met de andere bezoekers van de activiteiten 
in het Dorpshoes  deze maaltijd nuttigen. De Stichting Dorpsbelangen is mede-initiator 
van Schuif-Aan. 

Ook kunt u ’s middags nog even blijven voor een kop koffie of voor deelname aan een 
activiteit. 
Elke vrijdagmiddag worden diverse spel- en ontspanningsactiviteiten georganiseerd. 
Voor de koffie en voor deelname aan een activiteit wordt wel een kleine vergoeding 
gevraagd. 

PS.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  het Dorpshoes:  tel. 0541-552009 
of per mail (jan@dorpshoes.nl).  Wanneer u al  op 4 april mee wilt eten , bel dan voor 28 
maart, naar het Dorpshoes.
De medewerkers van het Dorpshoes en van de Zorggroep Sint Maarten heten u van 
harte welkom!
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Zondag 23 maart  : Presentatieviering 1e H. Communie 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. dames- 

en herenkoor    
Voorganger  : Pastor  Nijhuis 
Lectrice  : Mevr. E. Pross 
Misdienaars  : Carmen grote Beverborg en  
     Mirthe Rolink 
Collecte  : 2e collecte voor het jongerenpastoraat 
Bus vastenactie staat achter in de kerk     
 
Dinsdag 25 maart  : 19.00 uur Vastenmeditatieviering 
Woensdag 26 maart : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 28 maart  : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 29 maart: Themaviering Jesus Christ Superstar  
18.00 uur  : Communieviering m.m.v. het themakoor 
Voorganger  : Pastor Ros 
Lectrice  : Mevr. G. Maseland 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Zondag 30 maart    
09.00 uur        : Eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger       : Pastor Munsterhuis 
Lectrice       : Mevr. T. Volker 
Misdienaars            : Bram en Coen Volker 
 
Woensdag 2 april    : 19.00 uur  Viering 
Vrijdag 4 april    : 08.30 uur Viering 
 
Zondag 6 april  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor 
Voorganger   : Pastor Nijhuis     
Lectrice   : Mevr. M. oude Ophuis 
Misdienaars       : Ronan olde Nordkamp en Sem Kole 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
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Dinsdag 8 april  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 9 april  : 19.00 uur Viering 
Vrijdag 11 april  : 08.30 uur Viering 
 
Misintenties:  
Zondag 23 maart: Ouders groote Beverborg-Snippert, Lenie Tijhuis-Rosink, 
Ouders Nolten-Harbert, Ouders Tijhuis-Rosink, Femie Nordkamp, Frits Scholten, 
Hennie Beernink, Marietje Kortink-Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Volker-Westerik, Gerard Dubbelink, Gerhardus Nolten, 
Zuster Mirja Oude Egberink, Bernardus Tijdhof, Greetje Huisken-Feddema, Trees 
oude Egbrink-Pots, Ouders Pots-Beernink, Annie Huisken-Schrader, Ouders uit 
het Broek-Gilbers, Gerhard Welhuis (Bavelsweg). 
 
Zondag 30 maart: Martin Evers, Ouders Rolink-Reijmer, Jan Heijdens, Marinus 
Nordkamp, ouders Notkamp-Nijhuis, Johan Huttenhuis, Ouders Geertshuis-
Perrevoort, Echtpaar Lenfert-Seiger, Frans Brookhuis, Herman Koertshuis, Frits 
Scholten, Hennie Beernink, Marietje Kortink-Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Antonius Grote Punt, Johan Tijdhof, Hendrik Benneker, 
Marietje Benneker-Steghuis. 
 
Zondag 6 april: Bernard Sanderink, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ouders 
Wonniger-Rolink, Cato Alberink-Bartelink, Jan Volker, Johan Kortman en 
Marianne Wassink Kortman, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Koekoek-
Egberink en Jan, Marietje Spitshuis-Schasfoort (KBO), Frits Scholten, Hendrik  
Brookhuis, Marietje Kortink-Lentfert. 
 
Jaargedachtenis: Frans Dierselhuis, Ouders Groener-Nijhuis, Ouders Nijhuis-Olde 
Scholtenhuis, Aleida Oudehand, Gerhard Sweerts. 
 
Gedoopt:  
Jade, dochter van  Els Schepers en Erwin Wargers  
Luuk, zoon van Daniëlle Nijhuis en Jeroen Tijhuis 
Sofie, dochter van Mink en  Leon Heskamp 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Overleden: 
Hennie Beernink, Nachtegaalstraat 16, op de leeftijd van  77 jaar 
Marietje Kortink-Lentfert, Bentheimerstraat 16, op de leeftijd van 90 jaar 
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Pastorpraat:   
Ook benieuwd naar de kerk van morgen? 
Kom, kijk en praat mee met parochiebestuur en pastoraal team van Lumen 
Christi  bij de presentatie van het nieuw pastoraal beleidsplan met als titel:  
Licht voor ons uit! De ontwikkelingen in kerk en samenleving gaan snel, het 
kerkbezoek daalt dramatisch, de kerkelijke activiteiten worden minder.  En toch 
is de vraag naar zingeving nog volop aanwezig en zijn mensen op zoek naar God.            
Is er voor onze parochie nog wel toekomst? Het pastoraal team en 
parochiebestuur willen samen met u nieuwe wegen zoeken om met minder 
middelen en minder mensen een hoopvolle en gastvrije geloofsgemeenschap te 
zijn waar iedereen welkom is. Wij hebben onze visie op de toekomst uitgewerkt 
in een nieuw beleidsplan, dat de titel draagt: Licht voor ons uit. Daarbij laten wij 
ons inspireren door het leven van Jezus Christus en zijn Evangelie. Het licht dat 
Hij in de wereld bracht willen wij verder dragen als bron van troost, kracht en 
verzoening in een steeds harder en zakelijker wordende wereld. Samen met u 
zetten wij onze schouders onder de kerk van morgen. In elke 
geloofsgemeenschap zal het pastoraal team en bestuur dit nieuwe beleidsplan 
presenteren. Wij hopen dat velen uit uw geloofsgemeenschap hierbij aanwezig 
zullen zijn om onze gedachten met u te delen. Naast parochianen nodigen ook 
wij uitdrukkelijk de diverse werkgroepen, koren en vrijwilligers uit, want wij 
willen ook graag hun mening over de plannen voor de toekomst van onze 
parochie Lumen Christi. Na een kort liturgisch moment zal het beleidsplan 
worden gepresenteerd en na de pauze kunt u vragen stellen en in gesprek gaan 
met het pastoraal team en parochiebestuur.   
Overzicht data presentatie pastoraal beleidsplan:  
Locatie Datum Tijd Plaats 
Beuningen Di 22 april 2014 20.00 Kerk 
De Lutte Di 20 mei 2014 20.00 Dagkapel 
Denekamp Do 15 mei 2014 20.15 Kerk 
Lattrop Di 13 mei 2014 20.00 Kerk 
Noord Deurningen Do 24 april 2014 20.00 Kerk 
Ootmarsum Di 29 april 2014 20.00 Kerk 
Tilligte Di 6 mei 2014 20.00 Kerk 

pastoraal team en parochiebestuur  
 
Presentatieviering communicanten. 
Op zondag 23 maart a.s. is de presentatieviering voor de communicantjes van dit 
jaar. In deze viering worden de kinderen voorgesteld die zich voorbereiden op de 
eerste Heilige Communie. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle 
gang. Versieringen voor de kerk, voorbereiden van voorbeden en lezingen, het 
oefenen van liedjes. Kortom het zal een mooie viering worden . Het dames- en 
herenkoor zal deze  viering vocaal opluisteren. Iedereen is van harte welkom.  
De viering begint om 09.00 uur.  
De eerste H. communie wordt gedaan op zondag 1 juni. 
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Vastenmeditatieviering. 
Op dinsdag 25 maart  a.s. om 19.00 uur is de tweede vastenmeditatieviering in 
onze kerk. Het thema van deze viering is wederom: "Rond het Kruis". 
We lezen het Bijbelverhaal, meditatie, stilte moment en muziek en bezinnen ons 
zo op het lijden van Jezus in deze vastentijd. U bent van harte uitgenodigd. 
Werkgroep Liturgie. 
 
Een wandelende parochie Lumen Christi 
De parochie Lumen Christi organiseert opnieuw een korte wandeling in deze 
Vastentijd.  Tussen twee en half drie kan komende zondag 23 maart vanaf de 
pastorie, Kerkplein 3 in Ootmarsum worden gestart, voor een tocht van 
ongeveer een uur. Voor onderweg krijgen de wandelaars een bezinnende 
gedachte mee en na afloop is er koffie in de pastorie.  Opgave voor deelname is 
niet nodig!  Het Diaconaal Beraad van deze parochie hoopt op goed weer en een 
mooie opkomst!  
 
Vesperviering. 
Elke zondag in de vastentijd is er om 16.30 uur een vesperviering met licht-
beelden in de kapel van de St. Nicolaasstichting. 
 
Vastenbrief:  
Website: www.lumenchristi.nl 
Op de website van onze parochie Lumen Christi vind u op de homepagina: 
De Boodschap van de HEILIGE VADER FRANCISCUS voor de veertigdagentijd 
2014: Hij is arm geworden om ons rijk te maken met zijn armoede (vlg. 2 Kor. 
8,9) De vastenbrief van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. 
 
Ziekenzalving of Ziekenzegen: Wanneer de pastor bellen? 
Sacrament van de Ziekenzalving en Ziekenzegen. 
Het sacrament van de Ziekenzalving en de Ziekenzegen zijn ingesteld om de 
zieke te troosten, pijn te verlichten, te bidden om genezing en voor innerlijke 
rust. We kunnen dit lezen in de Brief van Jakobus (5e hoofdstuk). De priester is 
altijd bedienaar van het sacrament van de ziekenzalving: Naast schriftlezing, 
gebed en handoplegging zalft de priester de zieke met olie. 
Pastoraal werkers en diakens kunnen de ziekenzegen geven. Ook bij de 
ziekenzegen wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen en wordt de zieke de handen 
opgelegd. Er is echter geen zalving met olie. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
H. Communie te ontvangen.  
Wanneer Ziekenzalving of Ziekenzegen? 
De pastores ervaren regelmatig dat ze door familieleden of verzorgers pas 
benaderd worden als een ouder en/of ziek familielid of bekende al in de laatste 
levensdagen verkeerd. Vaak is er haast bij. Dit is heel begrijpelijk en vaak kan het 
ook niet anders!  In geval van pastorale nood kunt u dagelijks tussen 8.00 uur en 
20.00 uur het noodnummer van de pastores bellen 06-57940901. 
De realiteit van het moment gebied te zeggen dat de parochie niet kan 
garanderen dat er altijd op korte termijn een priester, diaken of pastoraal werker 
beschikbaar is.  
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Oproep! 
Mensen kunnen Ziekenzalving of Ziekenzegen vaker en veel eerder ontvangen 
dan alleen aan het einde van het leven. Wij willen u daarom wijzen op het 
volgende:  Als u ziek bent maar (nog) niet in de laatste levensdagen en u wilt 
graag het sacrament van de Ziekenzalving of de Ziekenzegen ontvangen, neem 
dan tijdig contact op met het parochiesecretariaat (tel. 0541- 353551 ’s ochtends 
op werkdagen). Dan kan een afspraak gemaakt worden met een pastor. Er is ook 
meer tijd voor een persoonlijke voorbereiding. Deze oproep geldt ook voor 
familieleden en verzorgers van mensen waarvan u weet dat ze te zijner tijd graag 
de Ziekenzalving of Ziekenzegen zouden ontvangen. Wacht niet tot het te laat is! 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat parochianen of anderen, zelf 
gepensioneerde pastores benaderen om de ziekenzalving/zegen toe dienen.   

Het pastoraal team 
 
Bericht werkgroep alleensataanden. 
Wij hebben op woensdag 16 april weer een bijeenkomst gepland. We maken 
deze keer een paasstukje. Zoals gebruikelijk zorgen wij voor bloemen en oase. 
Willen jullie een schaaltje/bakje meebrengen om hierop een stukje te maken? 
Graag ook een beetje groen of takjes ( b.v. buxus ) en paaseitjes. 
Werkgroep Annie Hollink en Miny Meijer. 
 
Plechelmuskoor komt met unieke uitvoering Passieverhaal. 
Jongerenkoor Eigen-Wijs van de Petrus en Pauluskerk in Goor brengt op Goede 
Vrijdag een moderne versie van het bekende passieverhaal ten tonele in de Sint 
Plechelmuskerk in De Lutte. Tijdens de voorstelling genaamd J!, kunt u genieten 
van zang, film en moderne technieken. J! speelt zich af in de huidige tijd waarin 
een eigenzinnige muzikant letterlijk en figuurlijk een nieuw geluid wil laten horen 
in de harde maatschappij, met alle gevolgen van dien. 
Datum: vrijdag 18 april om 19.30 uur in de St. Plechelmuskerk, De Lutte 
Voor meer informatie: www.jongerenkooreigenwijs.nl en www.lumenchristi.nl 
en de volgende editie van ‘t Luutke. 

Namens Locatieraad De Lutte  Irma Onland. 
 
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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Slagerij en Partyservice       
Lesscher 

 
Op woensdag 26 Maart of woensdag 2 April ontvangt u tegen 

inlevering van deze bon 
 

1 Kg half om half gehakt voor € 4.50 
 
 

Op donderdag 27 maart of donderdag 3 April ontvangt u tegen 
inlevering van deze bon 

1 kg verse worst voor € 5.00 



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


