
Agenda
26 apr KBO Fietstocht
27 apr Koningsdag
1 mei VVV Fietstocht 
 Burgemeester Sijbom
4 mei  Dodenherdenking
7 mei 11e Heurnetocht
7 mei VVV Fietstocht;   
 Burgemeester Sijbom
13 mei Oudpapier 

@DELUTTECOM
#Waterpomp openbaar wa-
tertappunt @Vitens door 
@DLuttedorpsraad geplaatst 
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Meer INFO: www.delutte.com  
@Water #toerisme

Twitter

LUTHERIA DAMES 2 KAMPIOEN

LUTTENAREN IN SPORTIEVE STRIJD TEGEN KANKER

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 6 - van  25 april t/m 15 mei 2017

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke



2 3

Na het succes van vorig jaar gaat burge-
meester Sijbom nog net voor zijn afscheid 
als burgemeester van de gemeente Losser 
twee keer fietsen met toeristen en inwo-
ners. Op maandag 1 mei om 14.00 uur start 
de eerste fietstocht bij VVV De Lutte. De 
tocht voert o.a. naar de opening van de 
Berninkboom op de es in de buurtschap 
Mekkelhorst in de gemeente Losser.  De eik 
is ontstaan uit een stobbe die opgeruimd 
moest worden om plaats te maken voor 
een weg. Meester Bernink  (natuurbe-
schermer en directeur van Natura Docet in 
Denekamp) kocht in 1918 één van de mooi-
ste eikenstobben aan. De eikenstobbe werd 
vervolgens niet meer gesnoeid en groeide 
uit tot een volwaardige boom.
Op zondag 7 mei om 14.00 uur is de twee-
de fietstocht,  deze start bij het infopunt 
van Natuurmonumenten in het Arboretum 
in De Lutte. Deze fietstocht gaat door de 
natuurgebieden van Natuurmonumenten 
in de gemeente Losser. In de ‘uitgestrekte’ 
gemeente is Natuurmonumenten eigenaar 
van veel gebieden. Allemaal gebieden 
met een eigen karakter, zo kennen we de 
idyllische landgoederen en het mooie aan-
gelegde park Arboretum Poort Bulten maar 
ook ruige heidevelden die we bijvoorbeeld 
vinden in de Duivelshof. Landgoed Egheria 
is een heuvelachtig hoevenlandschap bij 
Oldenzaal. Het landgoed ligt op en rond 
de Tankenberg, met 85 meter het hoogste 

punt van Overijssel. Op heldere dagen kun 
je vanaf hier tot in Duitsland kijken. Egheria 
is een gebied van sagen en legenden, 
waar je geniet van weidse vergezichten en 
kabbelende beekjes. Tussen de weilanden, 
bosjes en houtwallen liggen oude boer-
derijen met vakwerkmuren. Grenzend aan 
landgoed Egheria ligt Elfterheurne: een 
cultuurlandschap met bos, weilanden met 
houtwallen, graanakkers en schilderach-
tige beekdalen. De Hakenberg met oude 
boerderijen, slingerende paden en buiten-
plaats Het Hakenberg is een buitengewoon 
mooie locatie Duivelshof het natuurgebied 
tussen De Lutte en Losser bestaat uit heide, 
bos, akkers en grasland. Ten zuidoosten 
van Oldenzaal ligt Boerskotten. Prachtige 
lanen met loofbomen, kleine weilanden 
met houtwallen en akkers met kruiden en 
wilde bloemen. Verderop vinden we De 
Snippert en het Haagse bos, van oorsprong 
productiebossen met lange rechte paden. 
Lindermaten is een echt kleinschalig cul-
tuurlandschap met de karakteristieke hout-
wallen die op hun beurt weer een schuil-
plaats vormend voor kleine diersoorten. 
Tijdens de tweede fietstocht o.l.v. de burge-
meester kunnen de deelnemers kennisma-
ken met deze prachtige natuurgebieden.
De kosten zijn € 3,50 p.p. inclusief koffie. 

U dient zich vooraf aan te melden bij VVV 
De Lutte-Losser, tel: 0541-551160.

Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren 
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af  0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg  
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend 
kunt u bellen met de huisartsenpost in 
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor) 
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om 
12.00 uur is er in Erve Boerrigter de gelegenheid 
om een warme maaltijd van drie gangen mee te 
eten voor €7. Opgave via het dorpshoes
 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 
De Lutte (rechtstr)

De Zonnebloem, De Lutte 06-51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL03RABO 0337 3113 90

Parochiële berichten ’t Luutke
E-mail luutke@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 7 loopt van 16 mei tot 5 juni 2017 
kopij inleveren woensdag 10 mei voor 20.00 uur via e-mail.

 April
26 KBO Fietstocht
27 Koningsdag

 Mei
 1 VVV fietstocht burgemeester Sijbom
 4 Dodenherdenking
 7 11e Heurnetocht
 7 VVV fietstocht burgemeester Sijbom
13 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
17 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
18 KBO wandeling arboretum met gids
20 Concert Sint Plechelmus Harmonie
21 Eerste Heilige Communie
27 Ophaaldag rommelmarkt Lutheria

 Juni
5 Rommelmarkt Lutheria
10 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
10 Lezing Rineke Dijkinga 
14 KBO bezoek park Twickel
21 Wooncoach aanwezig in dorpshoes
25 Terugkomviering Eerste H. Communie
28 Busreis KBO, dorpshoes en Hellehond 

 Juli
8 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
10 Oudpapier SV De Lutte en Jong NL
14 KBO bezoek park Twickel
14 40e Hellehondsdagen De Lutte
15 40e Hellehondsdagen De Lutte
16 40e Hellehondsdagen De Lutte

JAARKALENDER 2017 LAATSTE FIETSTOCHTEN MET BURGEMEESTER SIJBOM ALS GIDS 
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maar wat nog wel is gebleven is het eerste 
Kasboek van het Kruisverbond St. Bernardus 
afd. De Lutte.
Zie bijgaande foto’s! Mooi om te zien wat 
de inkomsten en uitgaven waren 100 jaar 
geleden en de opening alleen op bepaalde 
(zon)dagen.  

Naast het Kruisverbond afd. De Lutte en 
de plaatselijke afdeling van de Sobriëtas-
vereniging waarvan het vaandel in de 
kerk hangt  kwam er in De Lutte ook een 
Mariavereniging waarvan de leden zich niet 
alleen beperkten tot het onthouden van 
sterke drank maar men verdiepte zich ook 
in het godsdienstige leven en deden goed 
werk dat later zou worden overgenomen 
door het Wit Gele Kruis. De fabrieksmeisjes 
in de textielindustrie zochten 100 jaar gele-
den ook bescherming bij elkaar en vormden 
later vrouwelijke vakverenigingen – ook in 
De Lutte – maar daarover een volgende 
keer !

Tonnie Bekke

In voorgaande “kroniekjes” heb ik al een 
keer geschreven over (oude) verenigingen 
in ons dorp die een vaandel hebben of 
hadden dat in het verleden bij processies 
door het kerkenbos werden meegedragen, 
gevolgd door de leden van die vereniging. 
Diverse van die oude vaandels hangen nu in 
onze kerk zoals dat van de ABTB, maar ook 
enkele vaandels die nu minder tot onze ver-
beelding spreken. Over deze oude vaandels 
wil ik het de komende keren eens hebben.  
Allereerst het: Vaandel van Sobriëtas De 
Lutte
Op dit links in de kerk hangende vaandel 
staat de H. Bernardus afgebeeld met de 
afkorting BVO ( = bid voor ons) en het 
jaartal 1896.  Het is dus een van onze oudste 
vaandels en herinnert aan de tijd dat de 
priester Alfons Ariëns aan het einde van de 
19e eeuw in Enschede kwam.  

In 1887 kwam hij als jong kapelaan uit Rome 
bij de St. Jacobuskerk in Enschede en zag 
hij hoe de arbeiders hier een armmoedig 
bestaan hadden en grote hoeveelheden 
alcohol dronken in de kroegen rond de 
textielfabrieken. In 1895 richtte hij een 
vereniging op om dit drankmisbruik te 
bestrijden met de naam “Kruisverbond”.  
Dit kruisverbond werd opgericht als een 
matigingsgenootschap voor mannen, maar 
in datzelfde jaar 1895 begon Ariëns ook met 
een Mariavereniging voor meisjes en vrou-
wen. Deze verenigingen kwamen er ook al 
vrij snel in vele andere plaatsen in de regio 
en dus ook in De Lutte waar men blijkbaar 
toen ook al een stevige borrel dronk bij 
gelegenheden.

In 1898 volgde een landelijke vereniging 
onder de naam “Sobriëtas” en dat is de 
Latijne benaming voor matigheid! De 
eerste voorzitter hiervan was Charles Ruijs 
de Beerenbrouck, die in 1918 de eerste 
katholieke minister-president van Nederland 
zou worden.  Ook Dr. Schaepman afkomstig 
uit Tubbergen steunde de activiteiten van 
Alfons Ariëns volop waar dit mogelijk was.
In een eerder kroniekverhaaltje over de 
geschiedenis van het Bernardusgebouw 
schreef ik al eens dat in 1913 het zgn. kruis-
verbond De Lutte een gebouw oprichtte 
aan de Dorpstraat tegenover de kerk waar 
men samen kon komen voor vergaderingen 
en b.v. koffie te drinken na een begrafenis.
Nadat dit gebouw aan het einde van de 
oorlog toch nog werd vernield en later ver-
vangen door het huidige Bernardusgebouw 
(thans de Vereeniging) ging veel verloren 

KRONIEK  DE LUTTE

VAANDELS  1 

COLLECTE REUMAFONDS

De opbrengst van de collecte voor het Reumafonds in De Lutte en Beuningen
bedraagt dit jaar €1770.95.  Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage hier aan.

Vriendelijke groet,
Lies ter Linde en Ineke Haarman
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Na 2 jaar voorbereiding door Stichting 
Twenteglas is het nu eindelijk zo ver: De 
firma CIF/Glasvezelbuitenaf wil glasvezel 
aanleggen in het buitengebied van de 
gemeente Losser en dus ook de Lutte. 
Glasvezel wordt inmiddels gezien als een on-
misbaar onderdeel van het hedendaags en 
toekomstig leven. Een glasvezelaansluiting 
biedt mogelijkheden tot perfect TV-beeld, 
perfecte telefonie en, zeer belangrijk, een 
supersnel internet. Vooral het supersnelle 
internet is inmiddels onmisbaar voor boeren 
en bedrijven in het buitengebied maar ook 
bijvoorbeeld voor studerende kinderen, 
thuiswerkende ouders en ouderenzorg. 

De gemeentes Dinkelland en Oldenzaal zijn 
vorig jaar reeds voorzien van glasvezel in het 
buitengebied. De ervaringen hier zijn zeer 
positief. 

De firma CIF/glasvezelbuitenaf zal tot aanleg 
overgaan als 50% van alle huishoudens / 
boerderijen / bedrijven in het aan te sluiten 
gebied een abonnement neemt. Het aan te 
sluiten gebied omvat het zuidoostelijk deel 
van Twente. Begin mei zullen in dit gebied 

informatie avonden worden gehouden.
Voor de Lutte zal deze informatieavond 
plaats vinden op 15 mei in de Vereeniging.

De firma CIF/glasvezelbuitenaf zal u daar van 
alle noodzakelijk informatie voorzien ten 
aanzien van kosten, mogelijke abonnemen-
ten, consequenties van overstappen etc.

De werkgroep ziet dit als een unieke kans 
om ons mooie buitengebied leefbaar en 
economisch rendabel te houden. Deze kans 
mag u niet missen! Bedenk: misschien ziet 
u zelf nog niet de voordelen van glasvezel, 
een toekomstige bewoner ziet dit wel. Een 
glasvezel aansluiting is hiermee een nood-
zaak voor waarde-behoud van de woning bij 
verkoop.

Wij nodigen iedereen van harte uit de infor-
matieavond bij te wonen

Namens de Lutterse leden van Twenteglas:
Frans Bosch (voorzitter werkgroep), Postweg 
John Meijerink, Lutterzand
Jose Olde Rikkert - Punt, Wewwelstad
Boudewijn van Vilsteren, Kruisseltlaan

Het coöperatiefonds van de bank onder-
steund vele maatschappelijke/vrijwilligers 
projecten in onze regio. De aanvragen 
worden beoordeeld door de ledenraad. De 
elektronische piano, een Kawai ES8, wordt 
bij optredens van het koor buiten de deur 
gebruikt. Maar ook als het koor zingt vanaf 
het priesterkoor in de kerk van De Lutte. 
Dirigent Raymond Breukers: “Bij het versle-
pen van de oude piano hadden we steevast 
vier sterke mannen nodig, deze Kawai is 
bijzonder licht en kan door één man mee-
genomen worden. Regelmatig verzorgd het 
koor vieringen/optredens in het dorpshoes 
of in zalencentrum De Vereeniging. De klank 
van de nieuwe piano is stukken beter dan 
van de oude. Een welkom geschenk”, aldus 
Breukers. De aanschaf werd mede moge-
lijk gemaakt door giften van de Bernardus 

Stichting Losser en de Nicolaas Stichting te 
Denekamp.

Naamswijziging
Het koor heeft in haar laatste algemene 
ledenvergadering haar naam gewijzigd van 
dames- en herenkoor naar Plechelmuskoor 
De Lutte. Ria Vloothuis: “In 2016 hadden 
we al besloten de tot dan bestaande twee 
besturen en rekeningen (dames en heren) 
samen te voegen.  Nu hebben de leden 
ingestemd met de naamswijziging in 
Plechelmuskoor De Lutte”. Het koor maakt 
in oktober een reis naar Maastricht, alwaar 
optredens worden verzorgd en een Heilige 
Mis in Laar wordt opgeluisterd. Reden van 
de reis: het damesdeel is dit jaar precies 50 
jaar aanwezig op het koor, wat tot 1967 een 
mannenbastion was.   

Op zaterdag 20 mei geeft het harmonie-
orkest van de Sint Plechelmus Harmonie 
een concert in de Plechelmuskerk van De 
Lutte. Tijdens deze muzikale avond laat 
niet alleen de Lutter muziekvereniging 
van zich horen, maar ook het harmonie-
orkest van muziekvereniging Woudklank 
uit Zuidwolde verzorgt een deel van het 
programma.

De orkesten, welke beiden onder leiding 
van Henk Veneman staan, hebben ieder 
een eigen repertoire voorbereid. Om 
20:00 uur is het de eer aan de Drentse 
muziekvereniging om de aftrap van het 
concert te verzorgen. Daarna wordt het 
orkest aangevuld met de muzikanten van 
de Plechelmus Harmonie zodat één groot 
muziekgezelschap van zo’n 80 muzikanten 
ontstaat. Speciaal voor deze gelegenheid 

hebben zij een aantal nummers inge-
studeerd die zij gezamenlijk ten gehore 
brengen. Tot slot is de beurt aan de muzi-
kanten van de Lutter muziekvereniging.

Beide muziekverenigingen hebben een 
gevarieerd programma voorbereid dat 
bestaat uit bekende, maar ook prachtige 
minder bekende nummers. Het orkest 
speelt onder andere muziek van Billy Joel 
en er komt diverse film- en musicalmuziek 
voorbij. Ook het bekende romantische 
Spaanstalige nummer Hijo de la Luna zal 
de revue passeren. Al met al belooft ook 
dit concert weer een mooie muzikale 
avond te worden, met als klap op de vuur-
pijl het gezamenlijke optreden.

Het concert begint om 20:00 uur en de 
toegang is gratis.

DUOCONCERT MET MUZIEKVERENIGING WOUDKLANK

EINDELIJK GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED

PLECHELMUSKOOR DE LUTTE VERBLIJD MET GIFT
De Lutte – Het bestuur en dirigent/orga-
nist van het Plechelmuskoor De Lutte zijn 
bijzonder ingenomen met de gift van het 
coöperatiefonds van de Rabobank-Oost. 
Het gesleep met de oude, loei zware, piano 
behoort tot het verleden. Een prachtig ge-
schenk, zo wist dirigent Raymond Breukers 
te melden. 

In het dorpshoes van De Lutte werd na de 
paasviering afgelopen zaterdag voor de gas-
ten van De Zonnebloem afdeling De Lutte, 
waaraan het koor haar medewerking ver-
leende, de cheque van €1000,- overhandigd 

aan het bestuur. Ria Vloothuis, voorzitter 
van het Plechelmuskoor nam de cheque in 
ontvangst van de dames Margret Benneker 
en Linda Maathuis, beiden van de ledenraad 
van de Rabobank-Oost. 
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Kunstmarkt in en rondom Erve Boerrigter  zondag 16 juli 
Tijdens de Hellehondsdagen op zondag 16 juli opent dorpshoes Erve Boerrigter de deuren 
voor plaatselijke kunstenaars. De deelnemende (amateur) kunstenaars krijgen hierbij de ge-
legenheid om hun werk te presenteren en kunstwerken te verkopen. Hierbij wordt gedacht 
aan onder andere schilderkunst in al zijn facetten; keramiek, beelden, metaaltechnieken, zil-
versmeden etc. Hiervoor stellen we een kraam van 3 meter per kunstenaar beschikbaar. De 
kosten bedragen 27,50 euro per kraam en kunt u voldoen voor aanvang van de kunstmarkt. 
Wilt u zich aanmelden voor deze kunstmarkt (binnenlocatie en buitenlocatie) dan kunt u 
zich aanmelden via de site: www.hellehond.nl/kunstmarkt. Na aanmelding krijgt u een be-
vestiging toegestuurd. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: mieke@dorpshoes.nl  

Wandelen onder begeleding van Truus Wijnen laatste woensdag van de maand 
Sociaal team De Lutte/Beuningen organiseert op elke laatste woensdag van de maand een 
kuierochtend. Wandelen in de natuur op een gemoedelijke manier en op een rustig tempo 
staan voorop. We starten de ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie/thee voor eigen 
rekening in het dorpshoes in De Lutte. Om 10.00 uur vertrekken we voor een wandeling 
van ong. 5 a 6 km. De wandeling wordt door Truus Wijnen begeleid. Deelname is gratis.

Sociaal Team De Lutte/Beuningen woensdag | 10:00 - 11:30 uur
Het team bestaat uit 3 personen met verschillende professionele achtergronden. U kunt bij 
het Sociaal Team terecht voor vragen op de gebieden van: wonen & woonomgeving, man-
telzorg & vrijwilligerswerk, opvoeding & samenleving, administratie & financiën, gezond-
heid & bewegen en tot slot over werk & scholing. Meer informatie kunt u vinden op www.
sociaalteamslosser.nl of mail naar: info@sociaalteamslosser.nl

Nieuw: Computerspreekuur dinsdagochtend | 11:00 - 12:00 uur
Het computerspreekuur is er om uw computervragen te beantwoorden en u gratis en vrij-
blijvend te adviseren. U kunt o.a. voor de volgende zaken hier terecht: Hulp bij het instellen 
van computers,laptops, tablets en smartphones. Hulp bij het gebruik van software en apps 
zoals e-mail en andere office toepassingen. Vragen over internet, netwerk en wifi-instellin-
gen. Vragen over de beveiliging van computers en netwerken (o.a. anti-virus en firewall).
Onafhankelijk advies over de aanschafvan computerapparatuur. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Benny Punt, benny@bp-web.nl of via de telefoon van het dorps-
hoes op dinsdagochtend op 0541-552009.

DORPSINFOPUNT

Spreekuur/aanwezigheid
Maandag:  10.00 - 12.00 uur:  Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, 
  kraamzorg etc. 
13.00 - 17.00 uur: Info activiteiten dorpshoes 
18.30 - 19.00 uur: St. Dorpsbelangen (eerste maandag v/d maand)
Dinsdag:  19.00 - 20.00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters
Woensdag:  10.00 - 11.30 uur: Spreekuur Sociaal Team De Lutte/Beuningen
Donderdag:  10.00 - 12.00 uur: Thuiszorg Maartje uitleen hulpmiddelen, kraamzorg
Vrijdag:  09.00 - 13.00 uur: Info activiteiten dorpshoes

                                                    KINDERACTIVITEITEN IN DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

Muzieklessen in het dorpshoes
Muziekschool De Sleutel organiseert bij voldoende belangstelling ook muzieklessen in 
het dorpshoes. Momenteel zijn er gitaar-, trompet- en slagwerk lessen. Voor info neem 
contact op via info@muziekschooldesleutel.nl.

Kinderyoga dinsdag | 16:00 - 16:45 uur
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.00-16.45 in het dorpshoes. De kosten 
bedragen €40,00 voor 12 lessen. Voor verdere info en opgave kunt u mailen naar: slickers.
petra@gmail.com Bellen kan ook: 06-38210955.

Nieuw: Discomiddag 3e woensdag v/d maand | 15.00 - 16.15 uur 
In overleg met Kolmschot kunnen we een discomiddag aanbieden voor kinderen. Op 
deze middag worden er dansjes aangeleerd, stop dance gedanst en wordt er een heuse 
limbo dans uitgevoerd. Natuurlijk is er voor iedereen ranja en een zakje chips. Kosten 
€3.00 per keer. Start bij voldoende aanmeldingen op woensdag 17 mei. Voor aanmel-
ding neem je contact op met onderstaand telefoonnummer of via de site. Voor meer 
informatie en kosten kunt u contact opnemen met Remco Schothuis tel: 0541-512294 of 
06-51686384, of kijk op de site www.kolmschot.nl 

Stijldansen voor leerlingen uit groep 7 en 8 Woensdag na de zomervakantie
Na de zomervakantie gaan we bij voldoende aanmeldingen starten met Stijldansen voor 
leerlingen uit groep 7 en 8. In 6 lessen van een uur worden de Tja,Tja Tja en de quick step 
aangeleerd. Kosten €50,00 voor 6 lessen op de woensdagmiddag.
Belangstelling? Laat het mij weten via mieke@dorpshoes.nl

Ook dit jaar is er weer samenwerking 
tussen de KBO, het Dorpshoes en de 
Hellehond wat betreft de busreis. Deze 
busreis zal plaatsvinden op woensdag 28 
juni. 

Het wordt een tocht over een toeristische 
route met o.a. een boottocht vanuit Urk. 
Nadere bijzonderheden en hoe u zich hier-
voor kunt opgeven, leest u in een volgen-
de Nieuwsbrief en in het Luutke.
Woensdagmiddag 26 april: Fietstocht start 
14.00 uur kerkplein

Op donderdag 18 mei staat er een wande-
ling op het programma met een rondlei-
ding verzorgd door natuurgidsen van de 

IVN-afdeling Losser in
ons eigen prachtige 
Arboretum Poort-
bulten. 

De start is om 14.00 uur op de 
parkeerplaats. 

Eigen bijdrage is €2,00. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur. 

Omdat wij tijdig het aantal deelnemers 
door moeten geven aan de gidsen vragen 
wij u zich vóór dinsdag 9 mei op te geven 
bij Aty Nijhuis: tel. 511392 of bij Marian 
Voerman: tel. 551805, als u hieraan deel wilt 
nemen.

KBO DE LUTTE
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Ook dit jaar gaan weer inwoners van ons 
dorp fietsen in het kader van ‘opgeven is 
geen optie’ om zo een bijdrage te leveren 
aan de strijd tegen kanker. Met de nodi-
ge trainingskilometers in de benen zijn: 
Ine Oude Elferink, Martin Punt,  Annelies 
en Gerard Morsink, Jos Oude Elferink, 
Ludwig en Mel Olde Riekerink en Peter 
Swennenhuis, klaar om de wereld beroem-
de ‘Nederlandse’ berg Alpe d’Huez mini-
maal één keer te beklimmen. Geen sinecure! 
Het is een zware tocht. De organisatie ‘Alpe 
d’HuZes’ hanteert een antistrijkstokbeleid. 
Vanaf de eerste editie in 2006 worden de 
opgehaalde sponsorgelden volledig ingezet 
op het bevorderen en ondersteunen van 
(wetenschappelijk) onderzoek naar kanker 
in alle mogelijke vormen, zodat er in de 
toekomst minder mensen doodgaan aan 
kanker. U kunt de sportievelingen uit ons 
dorp ondersteunen door (Franse)flessen 
wijn te kopen. Een doos met zes, witte, rode 

of rosé of gemengd kunnen bij boven-
staande kanjers besteld worden. Dit kan via 
ineoude@gmail.com of 06-20521129. Op 

donderdag 1 juni is de grote dag van het 
afzien voor de mannen en vrouwen uit De 
Lutte en de overige bijna 4500 fietsers én 
wandelaars. Maar ach wat is dat afgezet te-
gen die inwoners die dagelijks vechten voor 
hun leven om de kanker te overwinnen.

LUTTENAREN IN SPORTIEVE STRIJD TEGEN KANKER

FIETSTOCHT ‘VAN PLECHELMUS TOT PLECHELMUS’ 2017

In het vorig jaar verschenen boekje ‘Van Plechelmus tot Plechelmus’ wordt bij elke 
Plechelmuskerk het volgende beschreven:
- Kerkgeschiedenis en beschrijving van het kerkgebouw.
- Parochie in beeld. Hierbij gaat het om de beelden rondom de kerk.
- De kerkschatten, zoals kerkramen, beelden van Plechelmus, de kruisweg,  
 monstransen e.d. 
- Waarom er 5 Plechelmuskerken zijn.
- Bronnen; boeken door plaatselijke parochianen geschreven.
- Belangrijke kerkbegrippen. 

Onderweg ‘Langs Twentse wegen’ komt de fietser geloofsuitingen tegen zoals  
Mariakapelletjes en landkruisen. Ook profane (wereldse) uitingen komen in  
beeld, zoals ‘De Hel’ aan de Hanhofweg. Religieus Museum De Pelgrim in Oldenzaal 
ontbreekt uiteraard niet in het boekje. Alle Plechelmuskerken stellen op zondag 7 mei 
van 11.00 uur -16.00 uur hun kerkgebouw open voor publiek.  De slogan is ‘Presentatie 
op locatie’. De vertegenwoordigers staan klaar om hun ‘kerk’ te  presenteren. 

Het boekje is voor € 2,-  te koop bij elke St. Plechelmuskerk en de St. Plechelmusbasiliek.   

Thema Darmgezondheid 
Zaterdag 10 juni komt Nederlands bekendste orthomoleculair geneeskundige Rineke 
Dijkinga bij Raw Milk Company/Melk en Honing een lezing geven over darmgezondheid. 
Wat doen de darmen voor je gezondheid, en hoe houd je de darmen zelf gezond? Welke 
rol spelen de darmbacteriën hierin? En wat doen antibiotica met de darmgezondheid? 
We noemen het totaal van alle micro-organismen in de darmen ook wel ons ‘vergeten 
orgaan’. Duizenden jaren lang leerde elke arts wat het belang is van een gezonde 
darmbacterie-huishouding. Elke ziekte werd in verband gebracht met de darmen. De 
laatste eeuw raakte dit echter in de vergetelheid en gingen we met man en macht deze 
micro-organismen bestrijden. Langzamerhand komt ons ‘vergeten orgaan’ gelukkig weer 
volop in de wetenschappelijke belangstelling. We gaan ook steeds meer inzien dat we 
maar beter vrienden kunnen worden én blijven met alle micro-organismen in en op ons lijf. 
Dat ook bacteriën en schimmels die we jarenlang als ‘fout’ hebben bestempeld tóch nuttig 
zijn, mits in de hand gehouden door ‘goede’ bacteriën. 

Het hebben van een gezonde en gevarieerde hoeveelheid darmbacteriën heeft 
ongelooflijk veel te maken met voeding en leefstijl. Je kunt nog zo gezond eten, zonder 
je goede darmbacteriën stagneert je stoelgang, kun je eiwitten niet goed verteren, kun je 
geen gezond vet uit vezels maken, kun je voedingsstoffen niet opnemen, maak je geen 
slaap- en ‘geluksstoffen’ aan etc. 
Dit is waar de lezing van 10 juni a.s. over gaat: hoe kun je met voeding en leefstijl zorgen 
dat je de goede en waardevolle bewoners van je darmen optimaal in de watten legt zodat 
jij je totale gezondheid zo gunstig mogelijk kunt beïnvloeden. 
U kunt zich aanmelden in onze winkel ‘Melk en Honing’ of door een mailtje naar info@
rawmilkcompany.nl . De inschrijvingskosten zijn €18.50. Hiervan zal een deel naar de Sea 
First Foundation gaan. 

De dagplanning is als volgt: 
 9.00 – 9.30 uur: -Inloop met kefir 
9.30- 11.00 uur: -Lezing Rineke 
11.00- 11.30 uur: - Pauze met ‘Rineke-thee’ en de hangop van RauwPower 
11.30- 12.30 uur: - Lezing Raw Milk Company 
Er is genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen. Het geheel is om uiterlijk 13.30 uur 
afgelopen. 
Meer weten over Rineke? Ga naar www.rinekedijkinga.nl  
Uw aanmelding is definitief als de inschrijfkosten zijn overgemaakt op rek.nr 
NL28TRIO0212187325 t.n.v. Raw Milk Company o.v.v. “Lezing 10 juni” met vermelding van 
uw naam.

Wellicht ten overvloede ons adres: Beuningerstraat 12, 7587LD De Lutte, Tel 0541 299872. 
Wilt u echt aan de slag om uw darmgezondheid te herstellen of te behouden dan mag u 
deze dag niet missen! Dit alles onder de lijfspreuk van Hippocrates: ‘Laat uw voeding uw 
medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’

LEZING RINEKE DIJKINGA BIJ RAW MILK COMPANY 



12 13

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Al een paar weken had ik Stephan ge-
vraagd of hij de televisie kon repareren. Die 
sneeuwde. Al een paar weken antwoordde 
Stephan met een diepe zucht. Uiteindelijk 
zei hij dat ik maar een afspraak moest ma-
ken met onze provider. Stephan dacht dat 
er iets kapot was. Ik heb geen flauw benul 
wat er kapot was, maar apparatuur die met 
televisie, telefoon of internet te maken heeft 
noem ik altijd ‘kastje’. Ik belde onze provider. 
De vriendelijke mannenstem vertelde me 
dat hij maandagmiddag om twee uur een 
monteur langs zou sturen. Monteurachtige 
types noem ik altijd mannetjes.

Mannetjes zijn mensen die je inhuurt om 
een klusje uit te voeren waar je zelf geen zin 
in hebt, maar waarbij je er eigenlijk ook niet 
op zit te wachten dat iemand anders dat 
gaat doen. Om kwart over drie gaat de bel, 
want mannetjes komen best vaak te laat. 
Hij doet alsof ie niet te laat is, en ik doe alsof 
ik niet geïrriteerd ben. Het wordt immers 
sowieso al ongemakkelijk genoeg, da’s altijd 
met mannetjes. Ik zet de televisie aan en hij 
ziet wat het probleem is.

‘Oh ja, dit kijkt niet zo lekker’, zegt het man-
netje. ‘Nee inderdaad’, zeg ik.
‘Ik ga maar eens kijken wat het probleem is’, 
zegt het mannetje. ‘Goed idee’, zeg ik.

Vervolgens ga ik aan de keukentafel zitten 
en blader wat in een oud roddelblad. 
Daarmee wil ik een statement maken. Dat 
ik ook met een mannetje in huis gewoon 
mezelf moet kunnen zijn. Ik twijfel nog 
even over chips om mijn statement wat 
extra kracht bij te zetten, maar bij gebrek 
aan ruggengraat houd ik het bij een glas 
water. En al gauw baal ik er ook van dat ik 

geen krant heb gepakt. Zo’n roddelblad 
komt wel heel onnozel over. Ineens voel 
ik heel erg de drang om over te komen als 
een actieve huisvrouw. Dus ik loop naar het 
aanrecht en ga afwassen. Of eigenlijk staat 
er helemaal geen afwas want we hebben 
een vaatwasser, maar ik maak een sponsje 
nat en daarmee doe ik een beetje door de 
gootsteen. Ondertussen voer ik ongemak-
kelijke gesprekjes met het mannetje, want 
dat hoort.

‘Zo’, zeg ik.
‘Wat een weer hè’, zegt het mannetje.
‘Ja poeh’, zeg ik.
‘Van mij mag het wel weer zomer worden’, 
zegt het mannetje.
‘Nou hè’, zeg ik. 

Een half uur lang zoeken we allebei gefor-
ceerd naar meer belangrijke onderwerpen 
die we samen kunnen bespreken, zoals 
bijvoorbeeld het weer van vorige week. Dan 
heeft het mannetje gelukkig het probleem 
met het kastje opgelost en pakt hij zijn 
gereedschap weer in zijn koffertje. Ik acteer 
dat ik heel efficiënt nog gauw even wat 
vette babyvingers van onze keukenkastjes 
afpoets. Daarna loop ik achter hem aan naar 
de voordeur en als hij al buiten staat voel ik 
me veilig genoeg voor de vraag.

‘Wou je eigenlijk geen koffie?’
‘Doen we een volgende keer’, zegt het 
mannetje.
‘Uhu’, pers ik eruit.

Dan doe ik de voordeur dicht en laat me 
uitgeput op de grond zakken. Wat een 
middag…
Tessa

ZO’N MANNETJE

KIEK ES

KIEK ES!
Op onze Facebook-account valt te lezen dat 
het juiste antwoord op de opgave in het vo-
rige Luutke is gegeven door Paul Wiefferink. 
Dat is niet helemaal juist. Het antwoord 
kwam wel binnen via de account van Paul. 

Maar het was wel degelijk zijn vrouw Anita 
die ons als eerste wist te melden dat de 
foto gemaakt is bij het transformatorhuisje 
aan de Leeuwerikstraat, ter hoogte van het 
befaamde crossbosje. Dus gaan onze felici-
taties (en de digitale wisselbeker) naar Anita 
en mag Paul natuurlijk delen in de eer.   
Ook voor deze nieuwe uitgave van ’t Luutke 
maakte Tessa Olde Riekerink weer een 
foto van een herkenbaar stukje De Lutte. 
Denkt u te weten op welke locatie zij deze 
plaat heeft gemaakt, kom dan gauw naar 
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.
facebook.com/kiekesintluutke. In de reacties 
onder het betreffende bericht kunt u de 
locatie doorgeven. Veel succes.
 
De redactie

LUTHERIA DAMES 2 KAMPIOEN

Op vrijdag 7 april is dames 2 kampioen 
geworden in de eerste klasse! Het team 
van trainer/coach Michel Schopman 
moest de wedstrijd tegen Aastad DS 1 
met 4-0 winnen om thuis kampioen te 
worden. Er was erg veel publiek aanwezig 
en onder luid gezang en tromgeroffel 
werden de dames aangemoedigd.
De eerste drie sets speelden ze bijna 
foutloos en hebben ze, mede door de 
goede serves en sterke aanvallen, overtui-
gend gewonnen. Setstanden waren: 25-22, 
25-18 en 25-8. De vierde set was het erg 
spannend en kwamen ze zelfs op achter-
stand te staan. 
Maar uiteindelijk wisten ze ook deze set 
te winnen met 25-22 waardoor ze niet tot 
volgende week hoefden te wachten om 

het kampioensfeestje te vieren.
In de kantine hebben ze het feest goed 
gevierd met z’n allen. De dames gaan 
volgend jaar promotieklasse spelen, dat is 
een dames 2 team van Lutheria nog nooit 
eerder gelukt! Dames 2 gefeliciteerd met 
deze knappe prestatie en heel veel succes 
volgend seizoen in de promotieklasse!
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Zondag 30 april:    
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het  

Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastor I. Schraven 
Lectrice  : Mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Mirthe en Joyce Rolink 
 
Dinsdag 2 mei : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 3 mei : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Donderdag 4 mei : 19.15 uur Dodenherdenking m.m.v. het Plechelmuskoor 
 
Zondag 7 mei:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. G. Maseland 
Misdienaars       : Twan Bekke en Joep Volker 
 
Dinsdag 9 mei : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag  10 mei : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 13 mei :  
18.30 uur  : Kinderkerk in het teken van Moederdag 
 
Zondag 14 mei Moederdag 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het themakoor 
Voorganger   : Pastor Kerkhof Jonkman  
Lectrice   : Mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Bart Rolink en Lars Grote Beverborg 
Collecte       : 2e collecte voor roepingenzondag 
 
Dinsdag 16 mei : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 17 mei : 19.00 uur Eucharistieviering Mariaviering 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Intenties: 
Woensdag 26 april: Jaargedachtenis: Frans Nijhuis. 
 
Zondag 30 april : Ouders Mensink-Harbert, ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke en 
Jos, Jan Schaepers, Herman Koertshuis, Annie Heuvels Meijerink, Ouders 
Lentfert-Siegerink, Gerard Zwijnenberg, Jan Nijhuis (Rosmolen), Dries oude 
Roelink, Uit dankbaarheid t.g.v. 50 jarig huwelijk. 
 
Jaargedachtenis: Jan Mensink, Jan van Langen, Marie Egberink-Zwiep, Dini 
Heebing-Lentfert, Ouders Olde Riekerink-Brookhuis, Ouders Olde Monnikhof-
Reijmer, Ouders Sanderink-Duivelshof. 
 
Zondag 7 mei: Hennie oude Egberink, Bennie Bosch (Merelstraat), Frans 
Brookhuis, Truus Greftenhuis-Egbers, Ouders Greftenhuis-Egbers, Ouders 
Kortman-Spekhorst en Marian, Jan Borchert, Ouders Volker-Ter Linde, Henk van 
Leijenhorst, Annie Heuvels Meijerink, Robert Tijhuis, Marietje Bonnes-Kortink, 
Gerard Zwijnenberg, Jan Nijhuis (Rosmolen), Dries oude Roelink, Uit dankbaar-
heid 50 jarig huwelijk en overleden fam. olde Riekerink en fam. Beernink. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Benneker-Schasfoort, Ouders Vrijkotte-Gilbers, Ouders 
Haarman-Kortman, Elly Pross-Mensink, Echtpaar Scholtefleer-Elderink,  
Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust). 
 
Woensdag 10 mei: Bennie Bosch (1e jaargedachtenis). 
 
Zondag 14 mei: Hermien Segerink, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Annie 
Scholten-oude Voshaar, Ouders olde Nordkamp-Welhuis, ouders Notkamp-
Nijhuis, ouders Schopman-Aveskamp, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Fien 
Bosch-Wekking, Jan Heijdens, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders Nolten-
Harbert, Annie Niehof-Nolten, Jan Schaepers, Ouders Kristen-Beld, Marie 
Breukers-Brummelhuis, Herman Koertshuis, Hennie oude Egberink, Ouders 
VolkerTer Linde, Ouders Dierselhuis-Bosch, Annie Westerik-Welhuis, Marietje 
Bonnes-Kortink, Truus Steunebrink-Benneker, Annie Heuvels-Meijerink, Jan en 
Marie Dwars-te Molder, Ouders Lentfert-Siegerink, Dini Heebing-Lentfert, 
Gerard zwijnenberg, Jan Nijhuis (Rosmolen), Dries oude Roelink,  
uit dankbaarheid tgv 50 jarig huwelijk. 
 
Jaargedachtenis: Frans Jeunink (Hanhofweg), Ouders Zwijnenberg-Brilhuis, 
Echtpaar Welhuis-Westerik, Theo Heebing, Toos Schaepers. 
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Overleden: 
Jan Nijhuis, Rosmolen 53. Op de leeftijd van 70 jaar. 
Dries oude Roelink, Fleerderhoekpad 9. Op de leeftijd van 69 jaar 
 
Pastorpraat: 
Roeping: God heeft jou voor ogen! 
Elk jaar staat in de maand mei op een speciale zondag in het teken van roe-
pingen. Wereldwijd wordt er dan gebeden voor roepingen tot het priesterschap, 
diaconaat en het religieuze leven. Daarbij mogen we ook de roepingen tot het 
ambt van pastoraal werker zeker niet uit het oog verliezen. Hoewel roepingen 
tot deze gewijde en niet-gewijde ambten, deze vormen van christelijk leven 
belangrijk en onontbeerlijk zijn voor onze kerk, bestaan er daarnaast nog diverse 
vormen van roepingen, binnen en buiten de kerk. In deze tijd voelen in onze 
westerse samenleving zich helaas nog maar zeer weinig jongeren geroepen tot 
deze ambten, maar dat wil niet zeggen dat er geen roepingen meer plaats 
vinden. Ik ervaar dat in deze tijd nog steeds veel jongeren en ouderen zich 
geroepen voelen om de bevrijdende boodschap en idealen van het Evangelie uit 
te dragen en zich daarin zeer toegewijd voor inzetten. Zij volgen Christus na in 
hun zorg voor de kwetsbare medemens, als vrijwilliger binnen de geloofs-
gemeenschap of in de samenleving. Zo zetten mensen zich in voor de 
vluchtelingen, gehandicapten, ouderen en anderen die zorg en aandacht nodig 
hebben. Ook de zorg voor het milieu is een belangrijk punt van aandacht onder 
de jeugd, zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek. Het zijn gelukkig vormen 
van naastenliefde en christelijk leven, die door velen buiten het kerkelijk kader 
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo was er onlangs in Twente een nieuw 
initiatief om te komen tot een nieuwe economie, waarbij het op de eerste plaats 
niet belangrijk is om als ondernemer zelf rijk te worden , maar om de winsten in 
te zetten voor de samenleving en de verbetering van de kwaliteit van leven. We 
mogen dit zeker ook zien als roeping waarin mensen van binnen voelen en 
ervaren waartoe zij zich als mens ten diepste toe geroepen voelen. Roeping is tot 
je levensbestemming komen, op de plek komen waar je je thuis voelt, je gelukkig 
voelt. Zo werkt God in het hart van de mens, heeft Hij u en ik voor ogen om zijn  
liefde voor mens en de wereld te helpen uitdragen. Moge u ook de stem diep in 
uw hart beantwoorden die u helpt uw levensbestemming te vinden, binnen of 
buiten de kerkelijke kaders! Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Uitreiking Paaskaars 
Zoals gebruikelijk mag ik aan het eind van de viering op 1e Paasdag, de Paaskaars 
van het afgelopen jaar overhandigen aan iemand die veel voor onze geloofs-

gemeenschap doet. En dit jaar is dat geworden.. mevrouw Ans van Langen!  
Ans werkt in de verzorging, maar is daarnaast een erg bezige bij en is altijd 
bereid om te helpen waar nodig. In onze geloofsgemeenschap, maar ook 
daarbuiten. Allereerst beheert ze een aantal uren per week het secretariaat van 
onze geloofsgemeenschap. Mede hierdoor zorgt ze er elke zondag voor dat er 
mededelingen gedaan kunnen worden in de vieringen en tevens zorgt ze voor 
passende voorbeden voor lectrices en voorgangers. Ook is ze mede organisator 
van de jaarlijkse busreis naar Kevelaer voor De Lutte en Beuningen. In de bus 
bidt ze dan voor en heeft ze inspirerende en bemoedigende teksten. In 2007 is 
ze begonnen bij de werkgroep liturgie en maakt ze deel uit van de Avondwake 
groep, maar ook gaat ze voor in afscheidsvieringen. Voor deze vieringen heeft ze 
ook altijd prachtige teksten die de nabestaanden erg aanspreken. In het 
verlengde hiervan is ze ook coördinator van Lumen Christi voor de uitvaarten in 
De Lutte. Het overlijden wordt bij haar gemeld en Ans zorgt ervoor dat er 
vrijwilligers zijn die de Avondwake en/of Afscheidsviering gaan voorbereiden en 
uitvoeren. Ook is ze al jarenlang lid van het bestuur van Zij Actief, waaronder 8 
jaar penningmeester en nu voorzitster. Met weer altijd passende en 
aansprekende teksten. Vanuit het bestuur is Ans belast met de liturgische zaken, 
zo coördineerde ze altijd de Oogstdankvieringen en de daarbij horende 
versieringen in de kerk. Sinds 2 jaar worden deze in samenwerking met LTO 
oecumenisch gehouden op een boerenerf in de kerk. Afgelopen jaar in het 
Buitengewoon Jaar van Barmhartigheid was ze de initiator van die viering die Zij 
Actief hield in het kader van dit Heilige Jaar. Op een mooie manier werden de 7 
Werken van Barmhartigheid gestalte gegeven in de openingsviering van Zij 
Actief. In dit licht denken we ook aan de interessante avond bij de Vereeniging 
rond het thema “gevangenen”. Bij een ongekend hoge opkomst luisterden velen 
geboeid naar het verhaal van Merlin Oosterbroek. Ans is erg betrokken naar de 
samenleving om haar heen en heeft altijd een luisterend oor en een opbeurend 
woordje. Kortom, we zijn Ans erg dankbaar voor alles wat ze voor de dorps- en 
geloofsgemeenschap doet. Moge het licht van de paaskaars  nog lang schijnen, 
zoals jij ook licht bent voor onze geloofsgemeenschap. 
Ans, heel hartelijk bedankt en proficiat!  Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte 
 
Kinderkerk De Lutte in het teken van Moederdag 
Wat moeten we zonder moeders? Om te laten zien dat we blij zijn met moeders 
is er moederdag. Ook binnen de kerk hebben de moeders een speciale plaats. 
Denk maar eens aan Maria, de moeder van Jezus. Het is dus logisch dat de 
Kinderkerk van 13 mei in het teken van moederdag staat. En om een speciaal 
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tintje aan deze bijeenkomst te geven, wordt deze bijeenkomst in de buitenlucht 
gehouden bij de Mariagrot bij de ingang van het kerkhof. De doelgroep van de 
Kinderkerk blijft kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze speciale 
buitenlucht bijeenkomst wordt daarom ook weer afgestemd op deze doelgroep. 
De kinderen kunnen actief meedoen en uiteraard verzamelen we weer voedsel 
in voor de voedselbank. Zoals gebruikelijk is er na afloop ranja voor de kinderen.  
Wij hopen dat vele kinderen en hun ouders deze Kinderkerk met ons 
meebeleven. Datum: 13 mei, Tijdstip: 18.30 uur  
 
Opbrengst kledinginzameling voorjaar 2017 
Bij de voorjaarsinzameling van 1 april jl. werd er 1755 kg kleding ingezameld. Wij 
danken u hartelijk voor uw bijdrage. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
levert al 50 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. Dankzij 
kledingdonaties aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar 
projecten ondersteunen voor mensen in nood. Kijk voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.  
Nogmaals hartelijk dank  en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer 
op u te kunnen rekenen.   Werkgroep Caritas. 
 
Op bezoek bij het Syrisch Orthodox klooster te Glane 
Op dinsdag 9 mei brengt het Huis van Spiritualiteit een bezoek aan het Syrisch 
Orthodoxe klooster te Glane.  
Wanneer: dinsdag 9 mei 2017, om 18.30 uur. Waar: Sint Ephremklooster, 
Glanerbrugstraat 33, 7585 PK, Glane/Losser. Kosten: € 5,00 (inclusief 
koffie/thee).Opgave: secretariaat@lumenchristi.nl  of  0541-353551  (9.00-11.00 
uur). Indien u problemen heeft met vervoer kunt u dit bij opgave melden.   
 
 
 Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 

Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 
Openingstijden:  Woensdagmorgen van 9.00 - 10.30 uur 

                                Woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van  9.00 - 10.30 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) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
 
                                                                                                                                                     

SPAR Schreur, voor 
al uw dagelijkse 
boodschappen

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587 AM De Lutte



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


