
Agenda
ZijActief fietstocht iedere dinsdag in 
juli en augustus 19:00 uur vertrek bij 
de kerk

  8 AUG Oud papier
12 SEP Oud papier
22 SEP ZijActief opening seizoen

@gemeentelosser
Gemeente Losser voert onder-
zoek uit naar behoefte man-
telzorgers. We nodigen alle 
mantelzorgers in de gemeente 
Losser uit om mee te doen 
door middel van een vragen-
lijst via: https://bit.ly/2Z4gFs4

twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

nAtuurwijsheid wAndelingen

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

AutomAAtje losser gAAt weer rijden

Uitgave 11 - van 14 juli t/m 4 augustus 2020
de hellehond vierde vorig weeKend zijn 69e verjAArdAg!
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Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 12 loopt van 4 tot 25 augustus 2020 
kopij inleveren woensdag 29 juli voor 20:00 uur via e-mail.

Jaarkalender 2020

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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 Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend.

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter.

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

 Juli

__ ZijActief fietstocht iedere dinsdag  
 19:00 uur vertrek bij de kerk
29 Kuierwandeling start Dorpshoes 10:30

 Augustus

__ ZijActief fietstocht iedere dinsdag  
 19:00 uur vertrek bij de kerk
 8 Oud papier inleveren

 September

12 Oud papier inleveren
22 ZijActief opening nieuw seizoen

Wij zijn de jaarkalender weer aan het vullen. 
Mocht u activiteiten willen vermelden, stuur 
deze dan (opnieuw) naar ‘t Luutke.

Busmaatschappij Keolis heeft het voornemen om maandag 31-08-2020 weer van 
start te gaan met de buurtbus.
De passagiers in de buurtbus zijn dan wel verplicht om een mondkapje te dragen, 
zoals dat ook in het openbaar vervoer verplicht is gesteld. 

BuurtBus de lutte - Oldenzaal

Ben jij goed in het coachen van mensen en kom je graag bij gezinnen uit diverse cultu-
ren en met een verschillende achtergrond? Wil jij een bijdrage leveren aan het stimule-
ren van de taalontwikkeling van kinderen? Dan is de VoorleesExpress op zoek naar jou! 
De VoorleesExpress is een taalstimuleringsproject waarbij kinderen 20 weken lang thuis 
worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling 
van kinderen, verbetert de taalomgeving thuis en brengt mensen met elkaar in contact. 
Jouw taken als coördinator
Als coördinator van de VoorleesExpress 
coach je voorlezers en gezinnen (on-
geveer vijf) gedurende een voor-
leesseizoen. Je organiseert bijeen-
komsten voor de voorlezers, legt 
gezinsbezoeken af, voert en verwerkt 
digitaal informatie m.b.t. de gezinnen 
en vrijwilligers en je hebt regelmatig 
contact met de projectleider. Bij het 
begeleiden van de voorlezers en de 
gezinnen is het belangrijk dat je zorgt 
voor een goede communicatie rich-
ting de voorlezers en de projectleider.

Wat breng jij mee?
Je spreekt en schrijft vloeiend 
Nederlands.
Je bent flexibel.
Je bent communicatief zeer vaardig.
Je bent goed in het coachen van 
mensen. 

Geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze vacature? Dan gaan we graag met je in gesprek! Voor aanmel-
den of meer informatie kun je contact opnemen met Dorine Müller 
Tel: 053-5369400
Email: taalpunt@stichtingfundament.nl 

Ben JiJ Onze nieuwe cOördinatOr VOOrleesexpress?
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Met ingang van maandag 6 juli is ANWB AutoMaatje weer gestart.

Door de coronacrisis heeft ANWB AutoMaatje de afgelopen maanden stilgelegen. 
Gelukkig is er goed nieuws: de chauffeurs mogen weer gaan rijden. 
Met het oog op bescherming van de gezondheid van de chauffeur, deelnemer en ove-
rige betrokkenen is door de ANWB AutoMaatje een protocol vastgesteld volgens de 
voorgeschreven richtlijnen van het RIVM. De planner, chauffeur en deelnemer moet zich 
aan dit protocol houden. 

Tijdens de rit draagt de chauffeur een mondkapje en na de rit wordt de auto door de 
chauffeur gelucht en gereinigd. De deelnemer draagt tijdens de rit een mondkapje en 
handschoenen en moet zelf voor het mondkapje en de handschoenen zorgen.
Een deel van de chauffeurs behoort zelf tot de kwetsbare groep en zijn hierdoor niet 
beschikbaar.  Voor ANWB AutoMaatje betekent dit dat hierdoor minder ritten gereden 
kunnen worden. Bij het aanvragen van een rit krijgen noodzakelijke ritten zoals een be-
zoek aan een arts en therapeut voorrang op een bezoek aan de kapper.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur telefoon: 053-5369402

anwB autOMaatJe lOsser gaat weer riJden

Deze zomer organiseren we in samen-
werking met Landgoedcamping het 
Meuleman  o.l.v. gids Simone Pots bijzon-
dere wandelingen. De wandeltochten 
zijn op 4 juli, 12 juli, 19 juli en 2 augustus.

Als klein kind verbouwde Simone al 
kruiden en probeerde allerlei recepten 
uit. Met de Wilde Pluk wil ze haar liefde 
voor de natuur overbrengen. “Kruiden 
zijn puur en vind je overal om je heen. In 
de tuin, in parken, langs de fietspaden, 
aan de kant van de weg, op bouwgrond. 
Overal laat moeder natuur haar genees-
kracht zien.”

Ontdek de Twentse natuurwijs-
heid wandelingen op en rondom 
Landgoedcamping het Meuleman. 
Tijdens deze anderhalf uur durende wan-
delingen gaat Simone over de genees-
kracht, gebruiken, verhalen en toepassin-
gen van bomen en planten uit het unieke 
Twente vertellen. Je gelooft je oren niet!

De deelname bedraagt € 12,50 p.p. inclu-
sief drinken met iets erbij onderweg. Wel 
van tevoren reserveren i.v.m. een maxi-
mum aantal deelnemers.

De wandelingen zijn te boeken bij Tourist 
info De Lutte-Losser via 0541-55160 of 
voor meer informatie: www.visitdelutte-
losser.nl

Het fietsen op dinsdagavond in juli en 
augustus is alweer gestart. Vertrek 19.00 
uur bij de kerk.

Omdat de corona-regels versoepeld zijn 
vanaf 1 juli gaan we weer activiteiten 
opstarten.

In combinatie met de 1,5 m afstand Is het 
mogelijk in De Vereeniging het 90 jarig 
bestaan te vieren van Zij-actief.

Op 22 sept is de opening van het nieuwe 
seizoen; een verrassingsavond met speci-
aal programma 

In het volgend Luutke vermelden 
we  meer informatie.

Rita Gerritzen

nieuw: twentse natuurwiJsheid wandelingen ziJactief

Beste KBO-leden,

Sinds 1 juli is het KBO-bestuur met de activiteitencommissie weer bij elkaar geweest. 
We zijn in overleg over het programma tot eind 2020. De verdere ontwikkelingen en 
het programma kunt u lezen in de KBO-Nieuwsbrief nr. 9, die rond 25 augustus bezorgd 
wordt en wij zullen u ook op de hoogte houden in de komende Luutkes. 

Wij wensen u een fijne zomertijd en een goede gezondheid. 

Hartelijke groet namens het bestuur, Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter  

kBO afd. de lutte
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lOsse flOdders Van de prOatpaul

Japanse terroristen 
Japanse duizendknoop: botanisch monster is bijna onuitroeibaar.
Als ik met onze Moos ga wandelen, heb ik eigenlijk altijd een wandelstok bij me. Af en 
toe noemen mensen me wel eens de nieuwe “Katt’nJans” of “Schaapsherder”, gelet op 
het formaat van de wandelstok. De reden voor die stok is dat ik daardoor automatisch 
in een betere houding wordt gedwongen en dat scheelt me de nodige rugpijn. 
Sedert enige tijd heeft mijn wandelstok een 2e functie, nl als slaghout in de strijd tegen 
een Aziatische indringer, oftewel de Japanse Duizendknoop. 

‘De sloper’, ‘het groene monster’ en ‘moeder aller onkruiden’. Het zijn enkele wei-
nig liefkozende benamingen voor de Fallopia japonica, een plant uit de familie der 
duizendknopen. 

Hoewel van origine afkomstig uit China, Japan, Taiwan en Korea, gedijt de plant in 
Nederland ook prima. Wat heet. Zodra het voormalige siergroen de kop opsteekt, 
gaat dat ten koste van lokale soorten. Met zijn mooie roodgroene bladeren en witte 
bloemetjes verstikt de duizendknoop, zijn omgeving. De plant bedreigt op deze plaat-
sen ook bermen, waterkanten en dijken. Zodra het gras daar afsterft, wordt de grond 
minder stevig en gevoeliger voor erosie.

Het echte gevaar zit hem echter in de stelen en wortels van de plant. De verspreiding 
vindt namelijk niet plaats door uitzaaiing, maar via de wortels. De houtachtige en 
uiterst taaie wortelstokken kunnen metersdiep reiken, terwijl het kleinste stukje de 
potentie heeft om zich voort te planten. En dat woekeren doet de Fallopiasoort uiterst 
agressief. Zo erg zelfs dat schade aan gebouwen en wegen optreedt. Het groeit zelfs 
door funderingen en in gebouwen.

Langs de Bentheimerstraat is deze terrorist-plant al volop aanwezig en op mijn vaste 
ronde timmer ik er met opgewekt gemoed lustig op los. Hopende dat de plant uitein-
delijk moe wordt en stopt met groeien en verspreiden. Ik weet – tot mijn leedwezen - 
dat ik een kansloze strijd voer, maar blijf stug doorgaan. Nu is er landelijk al het nodige 
opgezet om tot een succesvolle aanpak te komen, maar het helpt zeker als we in onze 
eigen gemeente flink aan de bel trekken. Mensen let op: deze Fallopia Japonica gaat 
onze mooie natuur overwoekeren. Kijk maar eens op internet wat er over geschreven 
wordt. Je schrikt je echt een hoedje. Daarom : meld het als je de Duizendknoop ziet !

https://www.losser.nl/Inwoners/Openbare_ruimte/Melden_schade_storing_overlast/
Reinigen_openbare_weg_melding_klacht

Meka de moat nemm’n
Zelf doe ik er ook aan mee moet ik bekennen. Ik betrap me er dan op en neem me 
voor: niet meer doen Paul. Het is een fenomeen dat overal voorkomt en ook in de 
Lutte. Elkaar de maat nemen doen we graag. Met eventueel zo’n wijzend vingertje erbij 
eens even lekker vertellen wat een ander nog niet goed genoeg of helemaal verkeerd 
doet. We lossen andermans problemen in een ogenblik op en we snappen absoluut 
niet dat hij/zij niet doet wat - volgens ons - logisch is om te doen, zo voor de hand ligt. 
Onze eigen problemen, ja dat is andere koek. Dat is niet zo eenvoudig. Dat is niet zo 
een twee drie op te lossen hoor. Dat probleem van die ander, dat stelt niets voor. Maar 
mijn eigen probleem, dat is pas een echt probleem.

De oplossing ligt voor de hand. We ruilen de problemen met elkaar en binnen een paar 
tellen zijn alle problemen de wereld uit. 

Het gezondheidscentrum. 
Het is een aanwinst voor de Lutte, op een prachtige plek. Met het klimmen der jaren 
heb ik wel wat meer (kleine) zorgen over mijn gezondheid. Dan is het wel heel fijn dat 
zoveel goede zorg zo dichtbij is. 

En het is zeker geruststellend dat er prominent reclame wordt gemaakt voor een van 
de beste - met meesterschap gemaakte - regionale medicijnen wat dichtbij te verkrij-
gen is. Vakmanschap in de gezondheidszorg, wat wil een mens nog meer ?

Ik zie de oude dag met vertrouwen tegemoet.

ProatPaul

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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KIEK ES

Dat het juiste antwoord niet wordt ge-
geven, is niks nieuws bij deze rubriek en 
houdt het juist ook een beetje leuk. Maar 
dat er zelfs geen antwoorden zijn binnen 
gekomen, da’s natuurlijk wel heel bijzon-
der. En dat is precies wat er gebeurde met 
de foto die Tessa maakt voor het vorige 
Luutke. Niemand wist ons te melden dat zij 
die foto had gemaakt van het beeld van St. 
Plechelmus, dat toch een prominente plek 
heeft gekregen in een nisje van de gevel 
van onze basisschool. Geen winnaars dus, 
waardoor de digitale wisselbeker niet on-
line ging. 

Het ontbreken van een winnaar is van-
zelfsprekend niet de reden dat we onze 
huisfotograaf aan de kant hebben gezet. 
Toch treft u dit keer geen foto aan van een 
herkenbaar stukje De Lutte, maar een te-
kening. De tekening is gemaakt door Babs 
Oude Elfrink (15), die haar creatieve talen-
ten aanbood voor ons dorpsblad. Een aan-
bod dat we niet naast ons neer wilden leg-
gen. Babs begint straks aan het laatste jaar 
in het middelbaar onderwijs. Daarna ziet 
ze het wel zitten om interieur-ontwerp-
ster te worden, zodat ze van haar hobby 
haar beroep kan maken. De redactie van 
’t Luutke geeft Babs nu alvast een kans 
om haar talenten aan de inwoners van De 
Lutte te tonen. Als haar werk aanslaat, kan 
dit zomaar het begin worden van een hele 

mooie samenwerking.       

Denkt u te weten van welke locatie Babs 
deze tekening 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 
en geef uw ogen, vanzelfsprekend met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen, 
goed de kost als u door ons prachtige dorp 
loopt.

De redactie

kiek es!

Zorg je, onbetaald en vaak voor een lange-
re tijd, voor iemand die ziek is? Dan ben je 
mantelzorger. De gemeente Losser heeft 
veel waardering voor mantelzorgers. We 
willen hen  zo goed mogelijk ondersteu-
nen bij hun taken. Daarom laten we een 
onderzoek uitvoeren. Alle mantelzorgers 
ontvangen binnenkort een brief van de 
gemeente. Ook via de krant, social media 
en posters worden mantelzorgers uitge-
nodigd om mee te doen. Dit onderzoek 
loopt van 22 juni tot en met 31 augustus 
2020. De onderzoeksresultaten worden 
gebruikt om de hulp aan mantelzorgers 
waar mogelijk te verbeteren.

Mantelzorg kan verzorging zijn of hulp bij 
dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld 
het halen van boodschappen. Wethouder 
Anja Prins: “Als de zorg voor iemand goed 
is geregeld, hoeven wij daar als gemeente 
niets in te veranderen. Maar het komt ook 
voor dat een mantelzorger 24 uur per dag 
bezig is met het verlenen van zorg. En dat 
is erg zwaar. In dat geval kunnen wij de 
mantelzorger ondersteunen. Door bijvoor-
beeld (tijdelijke) overname van de zorg 
door een vrijwilliger of beroepskracht, zo-
dat de mantelzorger iets voor zichzelf kan 
doen en even lucht krijgt. Welke onder-
steuning een mantelzorger wil hebben, 
hangt af van de situatie, de persoon en de 
leeftijd. Daarom is dit onderzoek zo be-
langrijk. We horen zo van de mensen zelf 
hoe we als gemeente nog beter kunnen 
ondersteunen.“ 

Invloed coronamaatregelen op de 
(mantel)zorg
De afgelopen tijd hebben de corona-
maatregelen ons dagelijkse leven sterk 
bepaald. Dat geldt misschien wel dubbel 
voor mantelzorgers. Door het wegvallen 

van dagbesteding, speciaal onderwijs, 
zorgboerderij of de inzet van vrijwilligers 
werd een nog groter beroep op hen ge-
daan. Wij zijn benieuwd hoe mantelzor-
gers deze periode hebben ervaren.

Doe mee!
De gemeente Losser roept alle mantel-
zorgers in de gemeente Losser op mee te 
doen met het onderzoek naar mantelzor-
gondersteuning door het invullen van een 
vragenlijst. De vragenlijst kan digitaal of 
op papier worden ingevuld. Het invullen 
kost ongeveer 15 minuten. De gegevens 
worden anoniem verwerkt door Insights 
Zorg, een onafhankelijk onderzoeksbu-
reau. Ingevulde vragenlijsten kunnen tot 
en met 31 augustus 2020 gratis via de re-
tourenvelop worden teruggestuurd.

Hoe kom ik aan een vragenlijst?
De digitale vragenlijst is te vinden op de 
website Losser.insightszorg.nl. De papie-
ren vragenlijst is ook op diverse locaties 
in de gemeente Losser te vinden. Onder 
meer bij ’t Lossers hoes, enkele huisartsen, 
de Benu apotheek (Overdinkel en Losser), 
Repaircafé, Dorpshoes (De Lutte), ‘t 
Trefhuus,(Overdinkel) en de Kiekerskamp 
(Losser). Ook kan de wijkverpleegkundige 
of de consulent van de gemeente Losser 
bij een (reeds gepland) contact moment 
de vragenlijst meenemen. 

Meedenken over de vervolgstappen 
in een groepsgesprek
De uitkomsten van het onderzoek worden 
met een aantal mantelzorgers besproken. 
De adviseurs van Insights Zorg formuleren 
samen met de mantelzorgers de aanbe-
velingen voor een nog betere ondersteu-
ning van mantelzorgers. Hiervoor worden 
na de zomervakantie groepsgesprekken 

MantelzOrgOnderzOek in de geMeente lOsser gepland. Uiteraard vinden deze gesprek-
ken op veilige afstand en met inachtne-
ming van de coronamaatregelen plaats. 
Wilt u meedoen? Meld u dan aan via de 
vragenlijst of stuur een mail naar info@

insightszorg.nl.

Bekijk de animatie: https://www.dropbox.
com/s/yrpiwussi5met68/Gemeente%20
Losser%20-%20Mantelzorg_V4.mp4?dl=0
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Zondag	26	juli:	
	9.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	
Voorganger		 :	pastoor	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
	
Intenties: 
Zondag	19	juli:		 
Annie	Benneker-Steghuis,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Annie	Withag-Punt. 
	
Jaargedachtenis:			
Gerda	Olde	Rikkert-Oosterbroek,	Fam.	Grunder	(Postweg),	Annette	Olde	
Hendrikman-Wigger,	Gerhard	Nijhuis(Dorpstraat),	Gerhard	Koertshuis,	 
Siny	Swennenhuis-Wigger.	 
	
	
Zondag	26	juli:	 
Gerhard	Koertshuis,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	
Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Annie	Withag-Punt.			
	
Jaargedachtenis:	
Ouders	Vermaesen-Borchert,	Gerhard	grote	Beverborg,	Echtpaar	Lentfert-Seiger. 
	
Zondag	2	augustus:	 
Gerhardus	A.	Tijhuis,	Hermien	Segerink,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	
Benneker-Steghuis,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca.			
	
Jaargedachtenis:	
Joke	en	Jos	en	Dinie	Nijhuis-Aveskamp,	Annie	Maseland,	Paula	Benneker,	Ouders	
groote	Beverborg-Snippert,	Jan	Heijdens,	Gezina	Dierselhuis-Bosch. 
	
	
	
Overleden:	
Annie	Withag-Punt,	Oldenzaal.	Op	de	leeftijd	van	88	jaar.	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Pastorpraat	
	
Het	blijft	spannend,	
zo	maar	krijg	je	plotseling,	een	paar	maanden	geleden,	voor	de	tv	te	horen,	alle	
kerken	gaan	(voorlopig)	dicht;	niet	alleen	de	kerken,	maar	ook	het	voetballen	
stopt,	vergaderingen	vervallen;	alle	scholieren	moeten	thuis	blijven;	het	beste	is	:	
‘niemand	de	deur	uit‘	en	houdt	onderling	een	afstand	aan	van	anderhalve	meter.	
Wat	een	wereld!	Hoe	durven	ze	!	
Elke	zondagmorgen	gingen	Dieny	en	ik,	zo	noemden	we	dat	samen	naar	de	kerk.	
D.w.z.	Om	kwart	voor	tien	kwam	de	brandende	kaars	op	tafel	en	via	de	tv.	
vierden	we	de	eucharistie	plechtigheid	mee.	Je	hoorde	van	veel	mensen	dat	ze	
dat	thuis	ook	zo	deden.	Je	kon,	als	je	een	beetje	geluk	had	ook	de	goed	
verzorgde	internet	viering	volgen	vanuit	Denekamp	om	9.00	uur.	
Aarzelend	wordt	nu	weer	geprobeerd	om	de	weekend	vieringen	te	kunnen	/	
mogen	vieren	in	de	kerk.	Aarzelend!	U	mag	niet	allemaal	tegelijk	komen,	eerst	
per	100	gelovigen,	achterin	de	kerk	moet	je	je	handen	ontsmetten,	je	naam	
opgeven,	de	koster	zegt	waar	je	moet	zitten,	en	het	koor	mag	nog	niet	zingen.	
Met	grote	omzichtigheid	ga	je	ter	communie.	Je	voelt	je	een	vreemde	in	je	eigen	
kerk	en	dat	is	jammer.	Pastores	/	parochies	zijn	gebonden.	Zelfs	soms	zo	dat	het	
je	afschrikt	om	naar	de	viering	toe	te	gaan.	En	links	en	rechts	hoor	je	mensen	
zeggen,	hoelang	gaat	dat	goed,	hoeveel	kerkgangers	houden	we	straks	over	op	
die	manier.	
Of	is	een	geloofsgemeenschap	zo	vitaal	dat	we	de	stap	–	terug	ook		durven	
zetten.	Even	over	dit	moeilijk	vreemde	punt	heenstappen	van	het	nu,	in	de	
wetenschap	dat	we	op	weg	zijn	naar	de	viering	waarin	we	ons	weer	helemaal	
thuis	voelen.	
Kijk	naar	elkaar	om,	horen	we	overal	zeggen.	Het	geldt	met	name	ook	voor	onze	
geloofsgemeenschap.	Kom.	Het	is	de	Heer	zelf	die	ons	uitnodigt	
Allemaal	tot	ziens,	
	
Henk	Jacobs,	De	Lutte	
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Reserveren	voor	vieringen	in	Lumen	Christi	niet	meer	nodig!	
In	het	Protocol	Vieringen,	waarmee	mensen	eerder	zijn	geïnformeerd	over	de	
maatregelen	in	het	kader	van	het	kerkbezoek,	staat	onder	andere	dat	men	zich	
aan	moet	melden	om	een	viering	in	de	kerk	bij	te	kunnen	wonen.	Inmiddels	is	
door	de	overheid	beslist	dat	reserveren	niet	meer	verplicht	is	in	geval	van	
bijeenkomsten	met	minder	dan	honderd	mensen.	Dit	betekent	dat	voor	het	
bijwonen	van	de	vieringen	in	de	kerken	van	Lumen	Christi	niet	meer	hoeft	te	
reserveren,	omdat	er	(ook	in	de	grote	kerken)	maximaal	100	plekken	kunnen	
worden	bezet	door	gelovigen	op	1,5	meter	afstand	van	elkaar.	Wel	zal	bij	
binnenkomst	naam	en	telefoonnummer	genoteerd	worden.	Om	het	registreren	
vlot	te	laten	verlopen	is	het	handig	dat	men	een	klein	briefje	bij	binnenkomst	
afgeeft	met	naam	en	telefoonnummer.	Mochten	er	meer	dan	honderd	mensen	
komen	dat	men	kan	het	risico	lopen	niet	toegelaten	te	worden.	De	ervaringen	
van	de	afgelopen	tijd	leert	dat	dit	risico	niet	groot	zal	zijn	bij	de	
weekendvieringen.	Lumen	Christi	heet	de	komende	weekenden	alle	parochianen	
hartelijk	welkom	om	in	hun	eigen	kerk	weer	mee	te	vieren.	
Onze	locatie	De	Lutte	wenst	u	een	zeer	warm	welkom	de	volgende	viering	op	
zondag	26	juli	om	9.00	uur!	
	
	 	 	 Locatieraadvoorzitter	St.	Plechelmus	De	Lutte,	
	 	 	 Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo	
	
Weekendvieringen	/	Kerk	TV.	
Lumen	Christi	is	begonnen	met	de	opstart	van	de	kerkelijke	vieringen	in	de	
locaties.	Dit	kan	betekenen	dat	nog	niet	elk	weekend	in	uw	eigen	parochiekerk	
een	viering	is.	Mocht	er	geen	viering	zijn	dan,	worden	de	intenties	van	het	
weekend	gelezen	in	de	H.	Nicolaaskerk	te	Denekamp.	Deze	viering	kunt	u	elke	
zondagochtend	volgen	via	kerk	tv	om	10.30	uur.	
www.parochielumenchristi.nl		
Daar	waar	de	kerken	open	zijn,	is	de	mogelijkheid	voor	stil	gebed	en	om	een	
kaarsje	aan	te	steken.	
	
Parochie	Lumen	Christi		“10	jaar	samen”	
Het	is	al	weer	een	tijdje	geleden	dat	het	magazine	van	de	Parochie	bij	u	bezorgd	
is.	We	hopen	dat	u	het	met	veel	plezier	gelezen	hebt.	
Elke	locatie	heeft	zich	op	een	wel	heel	bijzondere	manier	gepresenteerd.	Van	
meerdere	kerken	in	de	parochie	kreeg	u	een	kijkje	binnen	in	de	kerk.	Wellicht	is	
uw	nieuwsgierigheid	hiermee	gewekt.	

De	meeste	kerken	zijn	doorgaans	geopend	en	is	de	Glossy	voor	u	aanleiding	om	
buiten	uw	eigen	kerk	ook	eens	een	van	de	andere	kerken	te	bezoeken	om	ook	
dáár	kerkschatten	te	bewonderen	of	eventueel	een	moment	van	rust	te	nemen,	
een	kaarsje	op	te	steken	en	eens	even	na	te	denken	over	de	beslommeringen	
van	alle	dag.	Om	u	aan	het	werk	te	zetten	was	er	ook	een	puzzel	in	de	glossy	
opgenomen.	Het	was	wel	even	goed	opletten	of	alle	woorden	van	de	
woordzoeker	wel	gebruikt	waren.	Desondanks	mochten	we	vele	goede	
oplossingen	ontvangen.	De	oplossing		van	de	woordzoeker	was:		
																												“	LUMENCHRISTI	TIEN	JAAR	SAMEN	VIEREN”		
Uit	die	vele	juiste	inzendingen	heeft	pastoor	Munsterhuis	een	winnaar	getrokken		
We	feliciteren	de	heer	B.Tyink	uit	Agelo	van	harte	met	het	gewonnen	
geldbedrag.	
De	redactie:	Anneke	Eppink,Gerdi	Beuvink,	Agnes	Cornelissen	en	Henk	Eertman.	
	
Verhalen	via	de	Kerkradio	en	internet.	
Eind	april	is	er	gestart	met	het	vertellen	van	verhalen	via	de	Kerkradio.	De	
aanleiding	was	vooral	het	feit	dat	door	de	Coronacrisis,	de	eenzaamheid	toenam.	
Met	name	onder	ouderen,	zieken.	Omdat	ook	de		Eucharistie-vieringen	niet	
meer	frequent	plaatsvonden,	was	er	nog	meer	‘radiostilte’.		
Een	aantal	mensen	heeft	getracht	om	enige	invulling	te	geven	aan	dit	vacuum,	
door	het	vertellen	van	verhalen,	al	dan	niet	uit	de	eigen	koker.	Dit	vond	wekelijks	
plaats	op	vrijdagochtend	om	10:30	uur.	
Elise	Strijkveen,	Gerda	Maseland,	Irma	Onland,	Benny	Visschedijk,	Henk	Jacobs,	
Henk	Segerink	en	ondergetekende	hebben	hun	inbreng	geleverd.	Ans	van	
Langen	coördineerde	het	allemaal	voortreffelijk	en	‘good-old’	Herman	Snoeijink	
was	wekelijks	paraat	om	de	technische	begeleiding	te	verzorgen.	
De	verhalen	zijn	ook	opgenomen	en	terug	te	beluisteren	op	:	
	
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10638	
	
Onlangs	hebben	we	met	elkaar	geëvalueerd	en	de	optie	besproken	om	er	na	de	
zomer	een	vervolg	aan	te	geven.	De	gedachte	leeft	bij	alle	vertellers,	dat	het	
verhalen	vertellen	via	de	kerkradio	en	met	toegang	via	internet,	wellicht	wel	een	
blijvertje	kan	zijn.	Daarbij	kan	gedacht	worden	aan	veel	mensen	uit	onze	
samenleving	in	de	Lutte	die	graag	iets	kwijt	willen.	Bijvoorbeeld	:	bestuurders,	
leden	van	verenigingen	of	clubs	die	graag	iets	willen	delen.		Dat	kan	een	mooi	
verhaal	zijn,	een	anekdote,	maar	zeker	ook	een	toelichting	over	de	activiteiten	
waar	een	club	of	vereniging	voor	staat.		
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Wij	denken	dat	dit	de	saamhorigheid	kan	versterken.	“Onbekend	maakt	
onbemind”	is	een	bekende	wijsheid	en	doorluisteraars/Luttenaren	‘mee	te	
nemen’	in	het	verhaal	van	je	club,	van	de	mensen	die	er	deel	van	uitmaken,	krijg	
je	automatisch	meer	binding	en	betrokkenheid.		
Natuurlijk	mag	eenieder	op	persoonlijke	titel	ook	de	microfoon	vragen,	op	
voorwaarde	dat	er	geen	politieke	of	andersoortige	uitingen	worden	gedaan	die	
kwetsend,	belerend	of	wat	dan	ook	zijn.		
Hoe	dan	ook,	graag	vernemen	wij	uw	mening.	Dit	kan	door	een	van	de	mensen	
die	in	dit	stuk	genoemd	zijn	persoonlijk	te	benaderen,	dan	wel	door	het	sturen	
van	een	mail	aan	ondergetekende.	
Namens	alle	vertellers	alvast	dank,	Paul	Wiefferink,	pwiefferink@gmail.com	
	
Informatie	H.	Vormsel	
Ondanks	dat	er	steeds	meer	versoepelingen	mogelijk	zijn	in	het	kader	van	het	
coronavirus,	blijft	het	onzeker	hoe	alles	dit	najaar	en	winterperiode	zal	verlopen.	
Toch	worden	vanuit	de	Parochie	Lumen	Christi	de	voorbereidingen	voor	de	
sacramenten	opgestart.	Bij	deze	roepen	wij	ouders	op	van	wie	een	kind	
aankomend	schooljaar	2020	-	2021	in	groep	8	zit	(leeftijd	11-12	jaar)	om	alvast	
na	te	denken	over	deelname	aan	het	H.	Vormsel.		
Om	alle	voorbereidingen	alvast	te	kunnen	starten,	is	het	voor	ons	handig	om	
globaal	te	weten	hoeveel	kinderen	uit	De	Lutte	in	het	komende	schooljaar	het	
Vormsel	zouden	willen	doen.	Wilt	u	eventuele	deelname	van	uw	kind	zo	spoedig	
mogelijk	doorgeven?	Meedoen	aan	het	project	is	geen	verplichting	tot	de	
toediening	van	het	sacrament.	Die	keuze	kan	ook	tijdens	de	
voorbereidingsperiode	nog	worden	genomen.	Er	is	nog	geen	datum	bekend,	
maar	we	streven	er	naar	om	in	oktober	een	informatieavond	te	houden	over	het	
H.	Vormsel.	Voor	meer	informatie	over	het	Vormsel	kijk	op:	
www.parochielumenchristi.nl/vormsel	
Voor	vragen	en	aanmelding,	neem	contact	op	met	Carmen	Steghuis,	telefoon		
06-14	55	73	73	of	per	mail:	carmen@bekke.nl	
	
	
Het	parochiesecretariaat	is	weer	open	op:	
·								Woensdagmorgen	van		9.00	uur	tot	10.30	uur.	
·								Woensdagavond	van			19.30	uur	tot	20.30	uur	
·								Vrijdagmorgen	van									9.00	uur	tot	10.30	uur.	
In	de	bouwvakvakantie	is	het	parochiesecretariaat	alleen	open	op	
woensdagavond	van	19.30	tot	20.30	uur	en	wel	22	juli,	29	juli	en	5	augustus.	

nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

maandag  08.00 - 19.00 uur

dinsdag  08.00 - 19.00 uur

woensdag  08.00 - 19.00 uur

donderdag  08.00 - 19.00 uur

vrijdag  08.00 - 19.00 uur

zaterdag  08.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info
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