
"Mister Hellehond neemt 
afscheid"

Agenda
15 Jul Rondleiding Arboretum
16 Jul KBO: Gezellige middag
20 Jul Jubileumviering
19 Aug Spreekuur wijkagent
23 Aug Open Air Keet'n Zwart
24 Aug  Concert Luttermuzikanten
1 Sep KBO: Fietstocht
10 Sep Uitwisseling Emsbüren
12 Sep KBO: Bezoek Duvelshofke

De Lutte:
Bart Koekkoek aflosser 
@StephanScheper voor 
organisatie @Hellehondsda-
gen! Super snelle overname 
#DeLutte 

@DeLuttecom

Twitter

"Open imkerijdagen in Twente""Loopgroep De Lutte organiseert 
Heurnetocht"

"Rondleiding door natuurgids 
in Arboretum Poortbulten"

"De Lut's got steeds meer talent""Kroniek van de Boerskotten""Pinksterviering in openlucht-
theater"

Uitgave 9 - van  2 Juli t/m 23 Juli 2014
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Jaarkalender 2014
15 Jul Rondleiding Arboretum
16 Jul KBO: gezellige middag bij Erve Dalhoes vanaf 14.00 uur
20 Jul  Jubileumviering zondagmorgen 9.00 uur
19 Aug  Spreekuur wijkagent Bennie Peters in Dorpshoes Erve Boerrigter
20 Aug Rondleiding Arboretum
23 Aug  Open Air Keet'n Zwart
24 Aug  Openlucht concert De Lutter Muzikanten
1 Sep  KBO 14:00 fietstocht Start op het kerkplein
10 Sep Uitwisseling Losser/Emsbüren in De Lutte.
12 Sep  KBO 14:00 bezoek aan Fruitboerderij Duvelshofke
16 Sep  Zijactief, Openingsavond 19.00 uur
18 Sep KBO wandeltocht in de schemering, start 18.30 uur kerkplein.
21 Sep  Landleven fietstocht
2 Okt  Zijactief: Regioledendag
13 Okt  KBO: Notaris vertelt over erfrecht, schenken en nalaten 14:00 in de Vereeniging
21 Okt  Zijactief: Lezing Notaris Marion Heitkamp
23 Okt  KBO 18:30 Wandeltocht in schemering 
22 Nov  H. Vormsel om 19.00 uur
7 Dec  30e Snertloop (organisatie Loopgroep De Lutte)
26 Dec  Kerstwandeling VVV

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 10 loopt van 23 Juli t/m 13 Augustus kopie 
inleveren voor woensdag 17 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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Rondleiding Arboretum Poortbulten 
Iedere derde dinsdag in de zomermaanden (17 juni, 15 juli en 20 augustus) is er een 
rondleiding in het Arboretum Poortbulten o.l.v. een natuurgids van het IVN. Onderweg 
koffie met lekkers. 

Vanaf de VVV (Erve Boerrigter) 
wandelt u via het Ommetje De Lutte 
naar het Arboretum. Daar krijgt u een 
rondleiding over het c.a. 19 ha grote 
park met ongeveer 2.500 inheemse 
en uitheemse bomen en heesters, 
verdeeld over 1.000 verschillende 
soorten. De natuurgids vertelt u over 
de geschiedenis en de opzet van het 
Arboretum en geeft informatie over 

de verschillende bomen en planten. Tijdens de rondleiding wandelt u langs een aantal 
kenmerkende bomen met als “hoogtepunt” een 6 meter dikke en 30 meter hoge Ma-
moetboom. Laat u verrassen door dit stukje schitterende natuur in De Lutte. 

De rondleiding incl. wandeling naar en van het Arboretum duurt ongeveer 2 à 2,5 uur en 
u wandelt over goed begaanbare paden. Inclusief koffie met lekkers. 

De rondleiding start om 14.00 uur bij de VVV In De Lutte, de kosten bedragen € 8.50 p.p. 
U dient zich van tevoren op te geven, via tel: 0541-551160. Voor meer informatie: www.
vvvdeluttelosser.nl 

Pinksterviering De Lutte
Op  zaterdagavond 7 juni j.l . werd in het 
“openluchttheater” in het kerkenbos in 
De Lutte een gezamenlijke pinkstervie-
ring van de locaties van Lumen Christi 
gehouden. Ruim 250 parochianen van 
de verschillende geloofsgemeenschap-
pen waren hier bijeen. Vormelingen uit 
alle locaties brachten het Vuur van de H. 
Geest met fakkels binnen. Voorgangers 
waren pastoor Munsterhuis en de pasto-
res Kerkhof Jonkman, Ros en Nijhuis.

Mede door de prima weersomstandigheden, de fraaie omgeving en de medewerking van 
het Themakoor De Lutte was het een viering, die de talrijke aanwezigen bijzonder heeft 
aangesproken. Nadien werd alle aanwezigen een kop koffie of thee aangeboden.
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Mister Hellehond neemt afscheid
De Lutte – Op het hoogte punt van de Hellehondsdagen, zondagmiddag in de pauze van 
de fameuze veiling, nam de organisatie afscheid van Stephan Scheper.
Maar liefst 23 jaar maakt Stephan deel uit van de organisatie voor de Hellehondsdagen. 
In 1991 werd onder de toenmalige Stichting Gemeenschapswerk de werkgroep Hel-
lehond opgericht. Stephan was een man van het eerste uur. Het in de regio bekende 
dorpsfeest werd door de werkgroep verplaatst van rond Erve Boerrigter naar het 
dorpscentrum. Het heeft de toenmalige organisatie en zeker Stephan Scheper heel wat 
praten gekost met ondernemers, horeca, sportverenigingen en omwonenden. Hij was er 
bij toen het beeld van de Hellehond ontvoert werd, de viering van het zilveren jubileum, 
de opstart van de prachtige veiling, uitbreiding van de kermis, de Home made Fair, enz. 
Nu zijn de Hellehondsdagen hét feest van alle inwoners en niet meer weg te denken uit 
het centrum van het Hellehonddorp. Na het overlijden van Hans Visschedijk in 2003 nam 
Stephan de voorzittershamer over. Voorwaar geen gemakkelijke taak.  Stephan Scheper 
werd door de stichting, samen met zijn vrouw Alice, in het zonnetje gezet. Ten overstaan 
van de honderden bezoekers werden Stephan en Alice, namens de Stichting Hellehond, 
toegesproken door oudgediende Jos Senger. Senger somde de vele verdiensten van 
Stephan Scheper op en overhandigde hem een bronzen sculptuur van de Hellehond. 
Voor zijn vrouw waren er uiteraard bloemen. Stephan Scheper blijft voorzitter van de 
Stichting Dorpshoes en is bestuurslid bij de Stichting Anubis.

-Advertentie-
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Open imkerijdagen ook in Twente
Bijna wekelijks zijn ze in het nieuws, onze honingbijen. Hun wel en wee gaat ons aan 
het hart, vooral nu overduidelijk is dat ze in hun bestaan bedreigd worden en daarmee 
indirect ook onze voedselvoorziening gevaar loopt. Tegelijkertijd is er niets zo intrige-
rend als het reilen en zeilen in een bijenvolk. Wil u dat nu eens zelf van dichtbij zien en 
meemaken? Rondkijken bij een imker en hem of haar van alles kunnen vragen? Noteer 
dan de Landelijke Open Imkerijdagen op 12 en 13 juli 2014 in uw agenda. Dit is dé kans 
om meer te weten te komen over honingbijen en het houden ervan. Op vier plaatsen zijn 
de stallen van de imkers dit weekend te bezoeken en zijn er imkers aanwezig om u alles 
te vertellen wat u over de bijen wilt weten. 

De bijenstal bij de kinderboerderij De Höfte in de stadsweide in Oldenzaal is zaterdag  
van 13.00 uur tot 16.00 uur open.

De bijenstal in Het Arboretum Poort Bulten in De Lutte is zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur open.

De privé bijenstal van de familie Nagel, Bittervoornstraat 12 in Hengelo
Is op zaterdag 12 juli en zondag 13 juli open van 9.00 uur tot 18.00 uur
De privé bijenstal van de familie Asbreuk, Andersonstraat 34 in Losser is op zaterdag 
open van 10.00 uur tot 17.00 uur en op 
zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Meer informatie: onze website:  
oldenzaal.imkersbondabtb.nl

25 jaar Peutergym
Op 7 september bestaat de afdeling 
peutergym van S.V. De Lutte 25 jaar en 
dat willen we niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. We gaan dit vieren tijdens het 
Plexat-toernooi op zaterdag 30 augus-
tus. Er wordt een gezellig programma 
samengesteld  voor de kinderen en 
leidsters. We willen o.a. een 
“reunie” houden voor alle leidsters die 
de afgelopen jaren betrokken zijn ge-
weest bij de peutergym. Natuurlijk zijn 
velen ons bekend, maar we vragen de 
mensen die de afgelopen jaren peuter-
gymleidster zijn geweest, zich te melden 
aan Melanie olde Riekerink via de mail: 
olde.riekerink@kpnmail.nl. 

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.

-Advertentie-
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Boerskotten
In 1851 verwierf de Oldenzaalse huisarts Bernard Essink 
een groot aantal percelen grond in het gebied dat thans 
het landgoed de Boerskotten omvat.
De naam Boerskotten is ontleend aan de kleine boerderij 
(ook wel genoemd: kötter) Boers.

De woeste gronden werden met handkracht ontgon-
nen en er werden sloten gegraven om de noodzakelijke 
afwatering te waarborgen  want de bodem was door 
de vele keileem slecht waterdoorlatend.  Op de meer 
leemhoudende grond werd loofhout geplant, voorname-
lijk beuken en berken en op de zandgronden het naald-
hout fijne spar en grove den. Het naaldhout kenmerkt 
zich door een snelle groei en het kan relatief snel gekapt 
worden om daarna te worden verkocht als mijnhout en 
paalhout. Door deze opbrengsten ging het voorspoedig 
met het landgoed en het eindresultaat was een landgoed van 134 ha waarvan zo'n 100 
hectare uit bos bestond. Op het landgoed werd in 1868 een theekoepel gebouwd die 
afkomstig was van de Hakenberg.

In 1928 werd in opdracht van het Oldenzaalse echtpaar H.J.G. Baurichter en E.J.H.M. 
Essink begonnen met de bouw van de villa op het hoogste punt van het landgoed. Deze 
villa is nog steeds een pronkjuweeltje in de bosrijke omgeving.  H. Baurichter was ban-
kier en één van de grondleggers van de Twentsche Bank en later de ABN.

Aan de rand van het bos aan de Haermansweg is in dat jaar ook een beeld geplaatst van 
de jachtgodin Diana, want het lag middenin het jachtgebied van de familie Essink. 
Een gedenksteen die herinnert aan de boswachters J. en A. Spitshuis staat bij een ronde 
stenen tafel halverwege de gruisweg (Haermansweg) die van de Postweg naar de villa en 
de theekoepel loopt.

Door familieomstandigheden moest in de loop der jaren grote stukken van het landgoed 
worden verkocht  en het overgrote deel daarvan met o.a. de Duivelshof, werd in 1984 
verkocht aan de Ned. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten zodat het beheer 
en onderhoud van dit fraaie bosgebied in goede handen kwam.  De villa was in het begin 
van de jaren zestig al verkocht aan Dhr. ten Kate die het daarna weer verkocht aan Dhr. 
Schneider, voormalig directeur van het Ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede. In 1988 wer-
den  Annet Ovink en Herman Tollenaer de bewoners van deze fraaie villa, thans wordt 
het bewoond door Dhr. R. Reef.

KRONIEK  DE LUTTE
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De grootste aanslag welke op het landgoed de Boerskotten 
werd gepleegd was in de jaren tachtig toen werd begonnen 
met de planning en de aanleg van de autosnelweg A-1. Geluk-
kig hebben de vele discussies over de route-mogelijkheden 
van deze toch noodzakelijke snelweg ertoe geleid dat het 
landgoed op haar “smalste” deel doorsneden werd, maar 
door viaducten (Postweg en Koopsweg) en door een ecoduct 
voor de dieren bleven beide delen van het landgoed toch re-
delijk goed met elkaar verbonden. Ook dit landgoed behoort 
dan ook nog steeds tot de parels van De Lutte .

De Lut's Got steeds meer Talent
De hoogtijdagen van de legendarische VARA-dj Alfred Lagarde keerden terug tijdens de 
tweede editie van De Lut's Got Talent, absoluut één van de hoogtepunten van de 37ste 
Hellehondsdagen. Op de openingsavond van het dorpsfeest kon presentator Peter Ben-
neker opnieuw een aantal verrassende muzikanten aan het Lutter publiek voorstellen. 

De kwaliteit van de optredens was een hoog 
niveau. En de verscheidenheid van hetgeen 
de deelnemers hadden ingestudeerd, was 
bijzonder groot. Nederlandstalige meezingers, 
hits van nu en -zoals gezegd- het betere stevige 
werk. Guus Meeuwis en Metallica, maar ook 
Kate Perry en Iron Maiden. Alles was mogelijk. 
Vader en dochter op het podium, vader en 
zoon op het podium, een zoon die zijn vader 
op het laatste moment moest vervangen, 

kortom de volle feesttent keek zijn ogen uit. Gelet op de enthousiaste reacties van het 
publiek heeft de organisatie van de Hellehondsdagen met dit concept goud in handen. 
Of De Lut's Got Talent een vervolg gaat krijgen, lijkt een overbodige vraag. De vraag is 
alleen wie er volgend jaar zijn of haar opwachting gaat maken. 

Programma juli en augustus Zijactief
De vakantie is begonnen voor Zijactief na een geweldige fietstocht in juni.
Het bestuur heeft besloten dat we in de maanden juli en augustus toch niet helemaal stil 
gaan zitten.

Vanaf 1 juli gaan we elke dinsdagavond vanaf 18.30 fietsen. 
Het is geheel vrijblijvend en op eigen risico. De bedoeling is ongeveer één of anderhalf 
uur te fietsen en er gaat altijd één van het bestuur mee.

Dit gaat door tot en met 26 augustus en er word elke week verzameld op het kerkplein.
We hopen dat de leden dit leuk vinden en er enkele aan meedoen.
Prettige vakantie en tot eerste ledenavond in september!
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Nieuws van Stichting Dorpsbelangen De Lutte
Infobalie in Erve Boerrigter
Wist u dat er een infobalie gerealiseerd is in Erve Boerrigter?  
Door een goede samenwerking tussen de gemeente Losser, 
St. Dorpsbelangen De Lutte, Zorggroep Sint Maarten en het 
Dorpshoes is dit mogelijk geworden. U kunt hier naar toe 
met vragen over de zorg en begeleiding thuis, uitleen van hulpmiddelen, dagopvang etc. 
Maar ook vragen over het cursusaanbod in De Lutte en welke verenigingen er zijn en 
waar u zich als vrijwilligers kunt inzetten, kunnen hier beantwoord worden. 

Ook voor de inwoners van Beuningen is dit een plek waar ze met vragen naar toe kun-
nen. De balie is bemand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur door onze wijkagent, 
maandag en donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur is er iemand die u helpt met 
informatie over uitleen hulpmiddelen en thuiszorg. Woensdagmorgen is de wijkver-
pleegkundige aanwezig van 10:00 tot 12:00 uur. Op de dinsdagmiddag en vrijdagmorgen 
is een medewerker van het Dorpshoes aanwezig. De overige dagdelen is de beheerder 
van het Dorpshoes beschikbaar.

We zoeken nog een naam voor deze infobalie. Inwoners met een creatieve geest mogen 
hun voorstellen bij ons indienen op het onderstaande e-mailadres of aan de infobalie. 
Doe dit voor 15 augustus aanstaande.

Warme maaltijd nuttigen bij “Schuif aan”
Dit initiatief komt van St. Dorpsbelangen samen met Zorggroep Sint Maarten en het 
Dorpshoes. Inwoners van De Lutte en Beuningen kunnen tegen betaling van EUR 7,- een 
voor- hoofd- en nagerecht eten. Dit is iedere vrijdag om 12:00 uur in Erve Boerrigter. 
Voorwaarden is wel dat u zich aanmeld op de maandag voor 12:00 uur bij Erve Boer-
rigter (0541-552009 of mail jan@dorpshoes.nl). Voor diegene die dit gezellig vinden is er 
de mogelijkheid om aansluitend aan te schuiven bij een activiteit of voor een kop koffie. 
Op de laatste vrijdag van de maand worden extra activiteiten georganiseerd. Er zijn al 
enthousiaste Luttenaren die hiervan gebruik hebben gemaakt.

Glasvezel in het buitengebied
Door de Dorpsraad van Beuningen is het initiatief genomen om een internet glasvezel 
verbinding in het buitengebied van de gemeente Losser te realiseren. De St. Dorpsbe-
langen De Lutte heeft zich hierbij aangesloten, net als de andere dorpsraden van de 
gemeente Losser. Onder het motto samen zijn we sterk, willen we ervoor strijden dit 
voor elkaar te krijgen. Een van de belangrijkste vragen is of iedereen in het buitengebied 
hierop aangesloten wil worden. Als u, in het buitengebied, hierin geïnteresseerd bent 
laat het ons weten via onze website. Daar vindt u ons e-mailadres. Hoe meer geïnteres-
seerden, des te sneller we het voor elkaar krijgen.

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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KBO De Lutte
Op 16 juli a.s is er een gezellige middag voor de leden bij Erve Dalhoes. Het begint om 
14.00 uur en de kosten hiervan zijn 5 euro.

De datum voor de wandeltocht in de schemering, een dorpsommetje, is veranderd. Deze 
vindt nu plaats op donderdag 18 september, start 18.30 uur bij de kerk. In een volgend 
Luutke leest u hier meer over. Kijk ook in de Jaarkalender om alvast alle data in uw 
agenda te noteren.

En dan nog even dit …
Bij de binnenkomende post vind je soms verrassende informatie: zo was er deze keer 
een oproep voor 65 plussers om zich aan te melden voor een baan als “acht-baan-
tester”. Ook interessant: mannen vanaf 65 jaar kunnen zich opgeven voor een dating-
workshop; vrouwen hoeven niet reageren want die zijn er al genoeg !
We wensen u een fijne, lekker warme zomer en tot ziens op 16 juli.

Marktkraam voor alle verenigingen ter beschikking
Het bestuur van de Stichting Anubis heeft onlangs een marktkraam gekocht voor presen-
taties/verkoop van spullen bij evenementen. Deze marktkraam wordt opgeborgen in het 
dorpshoes. Het Anubis bestuur vindt dat andere clubs en verenigingen uit De Lutte ook 
gebruik moeten kunnen maken van deze 4 meter kraam met overdekking.

In het dorpshoes houdt Jan van Mook een register bij voor de uitleen. Voor de uitleen 
wordt per keer een bedrage van 10 euro gevraagd. De uitleen kan een dagdeel, dag of 
zelfs een weekend zijn.

Uiteraard wordt verwacht dat er zuinig met de marktkraam wordt omgesprongen. Ge-
melde schades kunnen via de verzekering vergoed worden.
Zodra de marktkraam ter beschikking is wordt dat bekend gemaakt.

Luutke verbeteren door U en voor U
Twee weken geleden viel bij de inwoners van De Lutte het dorpsblad 't Luutke nr 8 in de 
bus! Naast de vele informatie was bij het communicatieblad een enquêteformulier inge-
sloten. Het verzoek was én is nog steeds om dit formulier in te vullen en in te leveren in 
ons dorpshoes.

Aankomend weekend staat in ons dorpshoes, in de grote hal, een witte bus, alwaar de 
ingevulde formulieren in gedeponeerd kunnen worden. Het bestuur van het dorpshoes 
en de redactie van 't Luutke hopen op een zo groot mogelijke respons. Uw welkome 
informatie leidt tot het verbeteren van het dorpsblad. Natuurlijk kunt u de enquête ook 
digitaal invullen en versturen. Kijk hiervoor op: www.delutte.com/?page=39
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!KERKELIJK!NIEUWS!LOCATIE!DE!LUTTE!

!
Zondag!6!juli:!!
09.00!uur! :! Plechelmusfeest!
! ! Eucharistieviering.m.m.v..het.dames2..
. . Herenkoor.en.de.Plechelmus.Harmonie!
Voorganger! :. pastor.H..Jacobs.
Lectrice! :. mevrouw.M..Brookhuis.
Misdienaars! :! Mirthe.en.Bart.Rolink.
Collecte. :.. 2e.collecte.voor.onderhoud.processiepaden.
!
Dinsdag.8.juli. :. 19.00.uur.Rozenkrans.
Woensdag.9.juli. :. 19.00.uur.Eucharistieviering.
.
Zondag!13!juli:!
09.00!uur! :! Communieviering.m.m.v..het.dames2.en.herenkoor!
Voorganger! :. mevrouw.I..Onland.
Lectrice! :. mevrouw.G..Maseland.
Misdienaars! :. Carmen.Grote.Beverborg.en.Pien.Brookhuis.
.
Woensdag16.juli. :. 19.00.uur.Eucharistieviering.
.
Zondag!20!juli! :! Viering!50!jarig!priesterjubileum!pastor!H.!Jacobs!
09.00!uur!! :! Eucharistieviering.m.m.v..het.dames2.en.herenkoor.
Voorganger! :. Pastoor.T..Munsterhuis.en.pastor.Jacobs.
Lectrice! :. mevrouw.T..Volker! . .
Misdienaars! :! Elleke.Visschedijk.en.Sven.Meijer.
!
Woensdag.23.juli. :. 19.00.uur.Eucharistieviering.
!
Misintenties!
Zondag!6!juli:!Frans.Koertshuis,.Jan.Peters,.Hennie.Beernink,.Jan.Heijdens,.
Annie.Rolink¸Johan.Kortman.en.Marianne.Wassink2Kortman¸Herman.Koertshuis,.
Johan.Oude.Egbrink.(Lossersedijk),.Marietje.Haarman2Bartelink,.Hubert.Nijhuis,.
Gerhard.Beernink.(Merelstraat),.Hanna.Gieslink2Grashof,.Lies.Olde.Hanter2
Lansink,.Uit.dankbaarheid..
.
Jaargedachtenis:.Geertruida.Wonniger,.Ouders.Tijhuis2Rosink,.Ouders.
Wonniger2Koertshuis,..Ouders.Rolink2Lokotte,.
Johanna.Meijer2Notkamp.en.Henk.Meijer..
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Zondag!13!juli:!Ouders.olde.Nordkamp2Welhuis,.Hendrik.Jozef.Grunder,.Ouders.
en.Zoon.Maseland,.Ouders.ter.Brake2groote.Beverborg,.An.Schopman2Aveskamp.
(zwemgroep),.Hubert.Nijhuis,.Bernard.Hampsink,.Gerhard.Beernink.
(Merelstraat),.Hanna.Gieslink2Grashof,..Lies.Olde.Hanter2Lansink..
!
Jaargedachtenis:!Hans.Damgrave,.Pastoor.en.To.van.Boxtel,.Ouders.Nijhuis2
Egberink,.Ouders.olde.Riekerink2Roufs..
.
Woensdag!16!juli:.Overleden.fam..Olde.Rikkert2Zandhuis..
!
Zondag!20!juli:!Truus.Egberink2Grashof,.Stien.Rolink2Pikkemaat,.Jan.Volker,.
Herman.Koertshuis,.Hanna.Gieslink2Grashof,..Lies.Olde.Hanter2Lansink..
!
Jaargedachtenis:!Annette.Olde.Hendrikman2Wigger,.Gerhard.Tijhuis(Dorpstraat),.
An.Grunder2Breukers,.Bernard.Seijger,.Gerda.Olde.Rikkert2Oosterbroek..
.
Overleden:!
Gerard.Beernink,.Merelstraat.6..Op.de.leeftijd.van.97.jaar.
Lies.olde.Hanter2Lansink,.Gerardus.Majella.Denekamp..Op.de.leeftijd.van.90.jaar.
Hanna.Gieslink2Grashof,.St..Jozef.Weerselo..Op.de.leeftijd.van.98.jaar.
.
.
Gedoopt:!
Bodi.Koertshuis,.zoon.van.Robin.Koertshuis.en.Nienke.Olde.Agterhuis..
Xavi.Koertshuis,.zoon.van.Robin.Koertshuis.en.Nienke.Olde.Agterhuis..
Jesse.Koekoek,.zoon.van.Martijn.Koekoek.en.Nicole.Oude.Ophuis..
Cas.Visschedijk,.zoon.van.Luuk.Visschedijk.en.Linda.Oude.Ophuis..
Wij.feliciteren.de.ouders.met.de.doop.van.hun.kind..
.
!
Pastor!Henk!Jacobs!en!mevrouw!Dieny!Veltmaat!50!jaar!dienstbaar!!
aan!de!Kerk.!
Op.zondag.15.juni.vierden.Pastor.Henk.Jacobs.en.zijn.huisgenote.Dieny.Veltmaat.
een.bijzonder.jubileum,.n.l..dat.zij.beide.op.een.bijzonder.wijze.vijftig.jaar,.in.
dienstbaarheid.verbonden.waren.met.de.Kerk..Pastor.Jacobs.werd.vijftig.jaar.
geleden,.op.19.juli.tot.priester.gewijd.en.heeft.zich.al.die.jaren.als.een.echte.
pastor/herder.ingezet.in.diverse.parochies.in.ons.bisdom,.maar.ook.voor.de.
kinderen.in.Gambia..Mevrouw.Dieny.Veltmaat.is.werkzaam.geweest.als.
gastvrouw.op.diverse.pastoriën.en.in.de.zorg.voor.onze.priesterstudenten.op.het.
Ariënsconvict..Beide.zijn.geen.onbekenden.in.het.pastorale.werkveld.en.in.ons.
bisdom..Velen.hebben.hun.innemendheid.en.hartelijkheid.als.een.weldaad.
mogen.ervaren..En.ook.al.genieten.zij.officieel.van.hun..emeritaat/.pensioen,.we.
mogen.nog.altijd.op.hun.rekenen.voor.hulp.en.ondersteuning.in.het.pastoraat...
In.een.stralende.zon.mochten.familie,.vrienden,.collegae.en.genodigden.dit.
unieke.jubileum.rond.hen.vieren.aan.de.oever.van.de.Dinkel,.in.het.Lutterzand,.
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een.omgeving.die.zij.inmiddels.in.hun.hart.hebben.gesloten..Op.20.juli.a.s.,.één.
dag.na.de.officiële.wijdingsdag.zal.pastor.Jacobs.dit.jubileum.uit.dankbaarheid.
gedenken.tijdens.de.Eucharistieviering.om.9.00.uur.in.de.Plechelmuskerk.te.De.
Lutte..Pastoor.Munsterhuis.zal.samen.met.hem.voorgaan.in.deze.viering..Omdat.
velen.van.u.pastor.Jacobs.kennen,.nodigen.wij.u.van.harte.uit.dit.jubileum.uit.
dankbaarheid.met.hem.te.vieren..Na.afloop.worden.de.parochianen.van.de.
gehele.parochie.Lumen.Christi.in.de.gelegenheid.gesteld.hem.te.feliciteren.
tijdens.een.informeel.samenzijn..Moge.God.Henk.en.Dieny.zegenen.met.een.
goede.gezondheid.en.fijne.levensjaren.in.ons.midden..
Namens.het.pastoraal.team.Lumen.Christi..

pastor2diaken.Jan.Kerkhof.Jonkman...
.
Vervolg!twee!feesten!in!de!pastorie.!!
20.juli.zal.er.ter.gelegenheid.van.het.50.jarig.priesterschap.van.pastoor.Jacobs.
een.viering.worden.gehouden..Pastoor.Jacobs.gaat.dan.om.9.00.uur.de.viering.
voor.samen.met.pastoor.Munsterhuis..Tevens.is.mevrouw.Dieny.Veltmaat.al.50.
jaar.de.huisgenote.van.pastoor.Jacobs..Er.is.alle.reden.om.zeer.dankbaar.terug.te.
kijken.op.al.deze.jaren..Daarom.is.iedereen.na.de.viering.van.harte.welkom.om.
ze.te.feliciteren.onder.het.genot.van.een.kopje.koffie.in.de.pastorie...
Namens.de.locatieraad... Voorzitter.Maria.Wolbert2Closa.Rodrigo.
.
Plechelmusfeest!
Zondag.6.juli.a.s..zullen.we.hier.in.De.Lutte.weer.het.feest.vieren.van.de.
H.Plechelmus,.patroonheilige.van.onze.kerk..Aan.de.feestelijke.
eucharistieviering,.welke.om.9.00.uur.begint.zal.niet.alleen.het.dames.en.
herenkoor.medewerking.verlenen.maar.ook.de.St..Plechelmus.Harmonie...
Het.zal.dus.weer.een.bijzondere.en.stemmingsvolle.viering.worden.en.dat.weten.
de.bezoekers.van.voorgaande.jaren.wel..Traditiegetrouw.volgt.er.daarna.een.
processie.richting.kerkenbos.en.wordt.deze.afgesloten.bij.een.rustaltaar.op.het.
kerkhof..Daarna.sluiten.we.het.af.met.een.gezellig.treffen.met.koffie.en.muziek.
op.het.plein.voor.ons.parochiecentrum..
.
Op!weg!naar!65!
Beste.parochianen,.regelmatig.vragen.mensen.mij.hoe.het.met.mijn.gezondheid.
gaat.en.hoe.lang.ik.nog.blijf.doorwerken..Op.het.eerste.kan.ik.antwoorden.dat.
het.goed.met.mij.gaat,.ik.voel.mij.goed.en.ben.blij.dat.ik.al.weer.ruim.een.half.
jaar.mijn.gehele.werktaak.kan.en.mag.uitvoeren..Aan.de.andere.kant.word.ik.
binnenkort.64.en.gaat.ook.de.leeftijd.meetellen..Op.weg.naar.mijn.65e.jaar.wil.ik.
mij.daar.ook.op.voorbereiden.en.een.beetje.minder.gaan.werken.het.komende.
jaar..Ik.zal.teruggaan.naar.70%.van.mijn.volledige.taak..Dat.houdt.in.dat.ik.het.
komend.jaar.op.maandag.en.dinsdag.vrij.zal.zijn..Verder.zult.u.er.niet.zoveel.van.
merken,.ik.zal.voor.alle.pastorale.taken.beschikbaar.blijven,.maar.het.komend.
jaar.wil.ik.mij.vooral.ook.gaan.inzetten.voor.het.Huis.van.Spiritualiteit...
Volgend.jaar,.op.12.juli.2015,.hoop.ik.de.65.te.worden,.maar.ook.daarna.wil.ik.
nog.niet.met.emeritaat,.maar.graag.half2time.blijven.doorwerken..Kort.voor.mijn.
65e.levensjaar,.hoop.ik.op.10.juni.2015,.te.gedenken.dat.kardinaal.Simonis.mij.
1990.tot.diaken.wijdde...
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Ik.stel.het.op.prijs.om.dit.zilveren.ambtsjubileum.te.zijner.tijd.samen.met.u.te.
mogen.vieren..Kortom:.er.is.nog.veel.moois.om.naar.uit.te.zien,.maar.vooral.zal.
ik.het.komend.jaar.mijn.energie.besteden.aan.de.opbouw.van.ons.nieuwe.Huis.
Voor.Spiritualiteit,.waar.ik.u.hoop.te.mogen.begroeten... .

pastor.Jan.Kerkhof.Jonkman...
.
“Kerkwerk”!;!een!aanbod!van!praktische!hulp!
In.onze.parochie.Lumen.Christi.is.Kerkwerk.elke.werkdag.bereikbaar,.tussen.
10.00.en.12.00.uur;.06212925413..Want.inmiddels.staan.er.namelijk.de.nodige.
vrijwilligers.en.vrijwilligster.klaar.om.U.te.helpen..Ze.zijn.beschikbaar,.ingeval.er.
een.dringende.klus.ligt,.in.of.om.uw.huis.en.tuin..Denk.bijvoorbeeld.aan.kleine.
reparaties..Ook.zijn.er.chauffeurs..Maar.Kerkwerk.heeft.tevens.vrijwilligers.die.
kunnen.helpen.wanneer.uw.eigen.financiële.administratie.bezwaarlijk.gaat.
worden..Of,.heel.iets.anders,.voor.klein.naai2of.verstelwerk.of.het.verzorgen.van.
boodschappen..Kerkwerk.wil.u.gewoon.helpen.als.e.e.a..zelf.niet.meer.gaat;.
aarzel.niet.om.te.bellen!..
.
Procedure!tot!ongeldigverklaring!van!een!huwelijk!
.“Er.is.veel.onbekendheid.met.het.werk.van.de.kerkelijke.rechtbank,.dat.voor.het.
overgrote.deel.bestaat.uit.het.behandelen.van.deze.procedures.tot.ongeldig2
verklaring.van.huwelijken,”.aldus.Chris.van.Tol..Hij.is.hoofd.bureau.van.het.
aartsdiocesane.officialaat,.dat.ook.bevoegd.is.voor.gerechtelijke.huwelijks2
procedures.uit.de.bisdommen.Groningen2Leeuwarden,.Breda,.Rotterdam.en.‘s2
Hertogenbosch..Van.Tol.over.de.achtergronden.van.de.procedure:.“Een.huwelijk.
is.een.liefdesverbond.tussen.man.en.vrouw.voor.het.hele.leven,.dat.de.liefdes2
band.tussen.Christus.en.Zijn.bruid,.de.Kerk,.afbeeldt..Geen.mens.kan.deze.band.
verbreken.(Matteüs.19,6).en.niets.kan.deze.liefde.blussen,.want.sterk.als.de.
dood.is.de.liefde.(Hooglied.8,627)..Daarom.is.een.huwelijk.voor.de.Katholieke.
Kerk.een.sacrament:.een.heilige.en.onverbreekbare.band.”.
Helaas.kunnen.zich.in.de.praktijk.situaties.voordoen.waardoor.het.beter.lijkt.de.
huwelijksband.te.beëindigen,.aldus.Van.Tol..“Een.moeilijke.beslissing,.die.voor.
beide.partners.veel.pijn.en.verdriet.betekent..Bij.een.burgerlijk.huwelijk.is.een.
echtscheiding.mogelijk..Een.kerkelijk.equivalent.van.de.burgerlijke.echtscheiding.
bestaat.niet..Wel.kan.de.Kerk.kijken.of.het.huwelijk.al.dan.niet.als.een.geldig.
huwelijk.moet.worden.beschouwd..Daarbij.maakt.het.niet.uit.of.een.huwelijk.
alléén.burgerlijk.is.gesloten,.of.ook.kerkelijk..Ook.als.een.of.beide.partners.niet.
katholiek.is/zijn,.is.een.onderzoek.van.het.huwelijk.nodig..Daarbij.staan.vragen.
centraal.als:.Is.het.huwelijk.destijds.overwogen.en.in.vrijheid.gesloten?.En:.
waren.de.partners.in.staat.om.het.huwelijk.gestalte.te.geven?”.Pas.wanneer.het.
officialaat.heeft.vastgesteld.dat.er.inderdaad.sprake.is.van.een.ongeldig.
huwelijk,.kan.iemand.eventueel.een.nieuw.kerkelijk.huwelijk.sluiten..Het.
officialaat.kan.ook.tot.de.conclusie.komen.dat.er.wel.sprake.is.van.een.voor.de.
Kerk.geldig.huwelijk..Dan.is.een.nieuw.kerkelijk.huwelijk.niet.mogelijk..“In.de.
procedure.voor.de.ongeldigverklaring.van.een.huwelijk.moeten.goede.
argumenten.op.tafel.komen,”.benadrukt.Van.Tol...
.
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“Bij.de.procedure.komt.dan.ook.heel.wat.kijken,.zonder.dat.de.uitkomst.van.
tevoren.vaststaat..Vertrouwelijkheid,.zorgvuldig2heid.en.aandacht.staan.in.de.
hele.procedure.voorop..De.ernst.van.de.situatie.vraagt.om.een.pastorale.
opstelling,.waarin.mensen.tot.hun.recht.komen.”.Wie.meer.wil.weten.over.de.
procedure.voor.de.ongeldigverklaring.van.een.huwelijk,.kan.in.eerste.instantie.
het.beste.terecht.bij.de.eigen.pastoor..Daarnaast.is.het.mogelijk.om.een.
oriënterend.gesprek.aan.te.vragen.met.een.van.de.medewerkers.van.het.
Officialaat.in.uw.bisdom..Officialaat.van.het.Aartsbisdom.Utrecht,.Maliebaan.40,.
Utrecht,.Postbus.14019,.3508.SB.Utrecht,.telefoon:.030.239.19.62,.e2mail:.
officialaat@aartsbisdom.nl..of.
http://aartsbisdom.nl/organisatie/Pages/Officialaat.aspx.
.
Bedevaart!Banneux!
Dit.jaar.gaan.we.weer.op.bedevaart.naar.Banneux,.naar.Maria.der.Armen.en.
nodigen.U.uit.om.met.ons.mee.te.gaan..In.het.voorjaar.1933.verscheen.O.L..
Vrouw.te.Banneux,.een.klein.dorpje.in.de.provincie.Luik,.aan.Mariette.Beco,.een.
elfjarig.meisje..In.haar.verschijningen.meldt.de.Mooie.Witte.Dame.dat.ze.de.
Maagd.der.Armen.is..Ze.duidt.de.bron.aan.als.voorbehouden.aan.Haar,.aan.alle.
naties,.aan.de.zieken..Verder.vraagt.ze.om.een.kleine.kapel.te.bouwen.en.veel.te.
bidden.om.het.lijden.te.verlichten..De.datums.van.de.verschillende.bedevaarten.
zijn:.najaars.tridium.van.3.t/m.7.oktober.2014..De.kosten.hiervoor.bedragen..
€295,2.verder.geen.kosten..De.tweedaagse.bedevaart.is.op.zaterdag.4.oktober.
en.zondag.5.oktober..De.kosten.voor.deze.bedevaart.bedragen.:..€125.,2.per.
persoon.(.op.2.persoonskamer),.1.persoonskamer.€150,2.per.persoon..Bij.deze.
kosten.is.niet.inbegrepen.een.bedrag.voor.de.schnitzel.op.de.terug.reis..(.€.9,2.)..
Een.annulering.verzekering.is.mogelijk..
Wilt.u.meer.weten.of.misschien.al.opgeven.(.voor.1.september.).dan.kan.dit.bij:.
Ans.Olde.Theussink..06.2274.08.273..of..074.2.73.70.100.
.
Collecte!Epilepsie!Fonds!
De.opbrengst.van.de.collecte.voor.het.Nationaal.Epilepsie.Fonds.was.in.De.Lutte.
€1274,69.en.in.Beuningen.€227,30..Namens.het.Epilepsie.Fonds.alle.gulle.gevers.
en.collectanten.Hartelijk.bedankt... Truus.Schasfoort,.Collecte.Epilepsie.
.
Pastor!Praat!
!

Secretariaat.Locatie;.De.Lutte,.Plechelmusstraat7,7587.AL,.De.Lutte.
Tel.0541255.12.03..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,.ziekenzalving2
ziekenzegening.is.informatie.te.vinden.op.www.Lumenchristi.nl.of.

.tel..0541235.35.51..(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.06257940901.

Praktische.hulp.nodig?.Bel.Kerkwerk:.06.–.12925413.............................................................................................................................................................
(bereikbaar.op.werkdagen.van.10.00.–.12.00.uur).

.
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Wilt	  u	  mooie	  nagels	  zowel	  voor	  handen	  
als	  voeten,	  alles	  is	  

mogelijk,Gelkleurlpolisch/	  
Frenchmanicure/Gel	  en	  acrylnagels	  ook	  

geschikt	  voor	  kalknagels,	  nu	  in	  de	  maand	  
Juli	  gratis	  handcrème	  van	  BABOR	  of	  

voetencreme	  van	  Gehwol.	  
Een	  weldaad	  voor	  uw	  voeten,	  

	  een	  pedicure	  behandeling.	  
KRP	  geregistreerd.	  

ONLY	  FOR	  YOUR	  EYES	  
NIEUW	  NIEUW	  NIEUW!!	  
WIMPEREXTENSIONS.	  
Ieder	  moment	  van	  de	  dag	  mooie,	  volle	  en	  lange	  
wimpers.	  Bestand	  tegen	  water,	  lichaamsvocht,	  
licht,	  zon	  en	  zeewater.	  Wimperextensions	  laten	  de	  
ogen	  gelift/opener	  lijken.	  
	  
Wegens	  vakantie	  gesloten	  van	  28	  juli	  t/m	  11	  
augustus.	  
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