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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 17 augustus tot 6 september 2021 
kopij inleveren woensdag 11 augustus voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
De praktijk en apotheek zijn wegens vakantie
gesloten vanaf maandag 2 augustus tot en
met vrijdag 20 augustus 2021.
In deze periode kunt u tijdens kantooruren
de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnr.  0541 - 551 355 
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

Uitbreiding team Huisartsenpraktijk en 
Apotheek De Lutte
In de huisartsenpraktijk is per april dit jaar
een verpleegkundig specialist werkzaam:
Ellen Booijink. Haar aandachtsgebied is o.a.
ouderenzorg. Een verpleegkundig specialist
is een zelfstandig beroepsbeoefenaar;
bijvoorbeeld voor het stellen van diagnose,
verrichten van onderzoek en voor het
opstellen van een behandelplan. Dit
doet ze in nauwe samenwerking met de
huisartsen Brandenburg en Elferink, maar
ook wijkverpleegkundigen en casemanagers
dementie zijn overlegpartners. Ze legt

huisbezoeken af om de ouderenzorg in de
praktijk te optimaliseren. We zijn verheugd
met deze uitbreiding van het team. De
ouderenzorg komt hiermee onder optimale
aandacht en de werkdruk wordt beter
verdeeld in de praktijk.

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in 
het Gezondheidscentrum en wel op 
maandagochtend, woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. 088-4633566
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. Let op: ingang muziekzaal!

Schuif-Aan erve Boerrigter 
De gelegenheid om een warme maaltijd mee 
te eten is door de corona-maatregelen tot 
nader order opgeschort.

Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009 
of 06 - 1007 3282

Ledenvergadering Jeu de BouLes vereniging dorp de 
Lutte.

JaarkaLender

De Jeu de Boules Vereniging Dorp De Lutte heeft donderdagmiddag 10 juli j.l. haar jaar-
lijkse algemene ledenvergadering gehouden, na afloop van de eerste ronde van de we-
kelijkse speelmiddag.

Voorzitter Herman Blockhuis constateerde dat, ondanks het vertrek van oud-penning-
meester Anton Nieuwenhuis naar Hengelo en het overlijden van Paul Schuil voor wie 
een moment van stilte is gehouden , de club het mooie getal van 30 leden telt. De banen 
worden ook regelmatig door derden/clubjes gebruikt. 

Door de corona perikelen was het helaas nog steeds niet mogelijk om de fraaie banen 
bij de dorpsboerderij feestelijk te openen. Daarom werd in de vergadering besloten 
om geen officiële opening meer te houden maar op zaterdag 2 oktober a.s. een open 
dag, waarbij iedereen welkom is om eens kennis te maken met deze tak van sport/spel.   
Overigens kunnen belangstellenden ook nu reeds kennis maken met dit jeu de bou-
les spel en wel op de maandagavonden na 19.00 uur en op de donderdagmiddag ( zie 
foto’s).

Het jaarlijkse onderlinge toernooi zal worden gehouden op 16 september a.s. waarbij 
dan Truus Blockhuis de vorig jaar door haar gewonnen wisselbokaal mag verdedigen.

De penningmeester Carlo van Langen kon in zijn jaarverslag constateren dat de finan-
ciële positie van de club rooskleurig is, een contributieverhoging niet nodig is en er vol-
doende in kas is voor het jaarlijks terugkerende etentje rond de kerstdagen.  Namens de 
kascontrolecommissie kon Nico Weda  de algemene ledenvergadering voorstellen om 
de penningmeester decharge te verlenen.

Afsluitend kon voorzitter Herman Blockhuis, ondanks de coronacrisis, terugkijken op 
een geslaagd clubjaar en een goede samenwerking met bestuur en beheerders van de 
dorpsboerderij. 
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kennismaking kLootschieten eLke maandagmiddag in 
overdinkeL
Ervaar wat het klootschieten in Twente betekent en maak kennis met dit eeuwenoude 
typisch Twentse spel. Een ervaren klootschieter van K.V.K.L. Kolkersveld geeft uitleg over 
het ontstaan en de spelregels, waarna het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. 
Een kloot is een houten bal, verzwaard met lood en het is de bedoeling om deze op 
een klootschietbaan van gras en/of zand zo ver mogelijk weg te gooien. Deze sport kan 
individueel worden beoefend, maar wordt meestal in teamverband gespeeld, waarbij 
van tevoren wordt afgesproken hoeveel beurten ieder krijgt. Het team dat de kloot het 
einde van het parcours in zo min mogelijk worpen heeft gegooid is de winnaar.

Het arrangement is mogelijk op maandagmiddag in juli t/m augustus vanaf 14.30 uur tot 
ca. 16.00 uur en vindt plaats op het Kolkersveld, een prachtig natuurterrein tussen Losser 
en Overdinkel. Eventueel kan e.e.a. worden gecombineerd met een fietsroute naar de 
klootschietlocatie die bij de Tourist info verkrijgbaar is.

De kosten zijn € 6,00 per persoon, dit is inclusief deskundige begeleiding, spelmateriaal 
en twee consumpties. Voor dit arrangement kunt u zich individueel aanmelden, maar 
het is ook geschikt voor (kleine) groepen. Reserveren kan bij Tourist info De Lutte-Losser, 
tel: 0541-551160 of meer info via visitdeluttelosser.nl. Hier dient u ook uw ticket af te 
halen.

smakeLiJke fietsroutes weer van start

Prachtige fietsroutes in samenwerking 
met de lokale horecaondernemers. Losser 
en omgeving kent een enorme diversiteit 
in landschap & restaurants en dat maakt 
deze routes tot een unieke belevenis. 
Niets heerlijker dan met het mooie zomer-
weer door de mooie natuur te fietsen en 
op een terrasje te genieten van een hapje 
en drankje.

Deze groene omgeving zorgt ervoor dat 
u optimaal tot rust kan komen, terwijl de 
restaurants u gastvrij ontvangen voor een 
heerlijk gerecht! Een dagvullende activi-
teit waarbij het natuurschoon de groene 
draad vormt. Sportief én culinair genieten 
van vijf gangen bij vijf verschillende res-
taurants in de regio.

Bij het fietsdiner van € 39,50 p.p. zit het 
volgende inbegrepen:
Koffie met lekkers, voorgerecht, soep, 
hoofdgerecht en een ijscoupe. Ook is er 
een fietsroute met drie stops voor gerech-
ten. Hiervan is de prijs € 27,50 p.p.
Er zijn de volgende routes: De Lutte-
Beuningen/Beuningen- De Lutte 30 of 40 
km & De Lutte-Losser/Losser-De Lutte en 
rondom De Lutte 25 km met drie stops. 
Vanaf augustus is er ook de route over de 
Grens richting Gildehaus & Bad Bentheim.

Ook is er Happen en Tuffen, een au-
toroute van 120 door Noordoost-
Twente met onderweg vijf stops bij 
horecagelegenheden.

Voor meer informatie, reserveren en 
deelnemende restaurants: Tourist info 
De Lutte-Losser, tel: 0541-551160, visitde-
luttelosser.nl. De routes kunnen niet op 
maandag gefietst worden i.v.m. de sluiting 
van een aantal van de deelnemende 
restaurants.
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fiets mee met de tuffeLkeerLkes.

Onze familiefietstocht GAAT DOOR! Zoals 
altijd kun je ook nu de laatste zondag van 
de bouwvak meefietsen. Zondag 15 au-
gustus 2021 is het zover! Voor een bedrag 
van € 2,00 per persoon kun je starten en 
krijg je een fietsroute mee. Het is een 
route van ca. 35 km. Waarheen de route 
dit jaar voert, blijft een verrassing voor de 
deelnemers. 
Zoals je dat van ons gewend bent, heb-
ben we ook nu weer een pauzeplek hal-
verwege de route opgesteld. Het is mo-
gelijk om op de rustpost iets te eten of te 
drinken te kopen. Er is rekening gehou-
den met de 1,5 meter afstand conform de 
maatregelen van het RIVM. 
Je vindt ons verkooppunt op het terras 
van het Het Lutke, Dorpstraat 13 in De 

Lutte. De verkoop is tussen 10.00 en 14.00 
uur. 
Fiets je gezellig mee? Dan maken we er 
samen een geslaagde dag van!

ZiJ actief in de Zomer

gratis fitness voor Jongeren tiJdens de Zomervakantie

JuBiLarissen sint pLecheLmus harmonie

We blijven fietsen deze zomer op de dinsdag in de vakantiemaanden juli en augustus. 
Het vertrek is 19.00 uur bij de kerk. 

Op 21 september staat de feestavond gepland(verrassingsavond t.g.v. het 90 jarig be-
staan), Deze avond gaat door mits de omstandigheden rondom het Coronavirus het 
toelaten.
In het volgende Luutke volgt meer duidelijkheid en informatie hierover. 

Voor alle leden fijne vakantie. Tot gauw!

Rita Gerritzen

In de zomervakantie kunnen jongeren van 14 tot 17 jaar twee keer per week gratis fit-
nessen bij Gym Fit Losser. Elke dinsdag en donderdag van 11.00 tot 13.00 uur ben je van 
harte welkom om je lekker in het zweet te werken. Een fitness-begeleider is aanwezig 
tijdens deze momenten. 
 Vanaf 13 juli tot 19 augustus ben je wekelijks welkom bij: Gym fit Losser, de Zoeker Esch 
2A, 7582 CN Losser.

Op zondag 11 juli vierden de leden van de Sint Plechelmus Harmonie het jaarlijkse pa-
troonsfeest. De dag begon traditioneel met een mis in de plaatselijke R.K. Plechelmuskerk. 
Vanwege corona is hier niet door het gehele orkest maar door een koperensemble een 
muzikale bijdrage geleverd.

Het is een traditie om in de middag de leden die een jubileum vieren in het zonne-
tje te zetten. Jan Kortman ontving een vergulde speld met oorkonde voor 40 jaar lid-
maatschap uit handen van voorzitter Roel Kortman. Jan is actief als vaandeldrager. Het 
vaandel is het symbool van de bijna 120-jarige vereniging en wordt door hem altijd met 
verve en allure gepresenteerd en gedragen. Overigens is hij begonnen als drager van de 
schelleboom. Deze zijn al jaren niet meer zichtbaar bij straatoptredens van de harmonie. 
Speciaal voor het jubileum zijn ze opgepoetst om samen, als in de vroegere traditie, op 
de foto te gaan. Naast drager van het vaandel is Jan in De Lutte en omgeving bekend als 
kunstschilder. Zo heeft hij voor de Sint Plechelmus Harmonie het grote doek met diverse 
Lutterse hotspots en gebouwen geschilderd dat jarenlang als achtergrond van het po-
dium op het PoasBloasFestival heeft gediend.

Wouter Grote Punt werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Begonnen op trompet 
heeft hij een aantal jaren geleden de overstap naar trombone gemaakt. Daarnaast is hij 
op diverse vlakken actief binnen de vereniging waaronder als bibliothecaris. Na het of-
ficiële gedeelte was er voor alle leden een gezellig samenzijn.
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JeugdafdeLing tc kardoes en voorJaarscompetitie 
Jeugd.
De jeugdafdeling van TC Kardoes zit in de lift. Begin 2019 hadden we nog 15 jeugdleden. 
Door de samenwerking met tennisschool Approach waren wij in staat om tennis meer 
onder de aandacht van de Lutter jeugd te brengen. Door het organiseren van school-
tennis (2021), vervolgens 4 gratis lessen en een mooie vervolgaanbieding in de vorm 
van een gratis lidmaatschap van TC Kardoes, 13 tennislessen en een tennisracket van 
Approach (2020 en 2021) voor € 75,00 zijn veel kinderen lid geworden van onze vereni-
ging. Op dit moment zijn er maar liefst 39 kinderen lid! Ook heel erg fijn is dat we winter-
tennis kunnen aanbieden. In het afgelopen winterseizoen hebben 14 kinderen hieraan 
meegedaan. Daarnaast hebben we 6 jongeren die een ZomerChallenge lidmaatschap 
hebben. Zij hebben begin juni een clinic van Approach gehad, kunnen vrij tennissen 
op de baan en eind september is er voor hen een afsluitend toernooi, waaraan ook de 
overige jeugdleden zullen meedoen.

Eind mei begon dan toch nog de, weliswaar verkorte, voorjaarscompetitie. Hieraan de-
den 4 oranje teams mee (2 meisjesteams en 2 jongensteams) en een juniorenteam. Het 
is fantastisch om onze jeugdleden zo fanatiek op de baan te zien. Met veel plezier wer-
den de 5 competitieronden afgewerkt. En het resultaat mag er zijn; maar liefst 3 kam-
pioensteams en 2 tweede plekken. De JC is erg enthousiast over deze goede resulta-
ten. Natuurlijk werden de teams zondag 11 juli in het zonnetje gezet met een medaille, 
roos en ijsbon. Gerard Kamp, onze voorzitter, was aanwezig en feliciteerde de teams, 
bedankte de begeleiding van de teams en de JC voor de strakke organisatie. Natuurlijk 
ook complimenten voor onze tennisleraar van Approach, Daan Stegge.

Mocht je na het lezen van dit stuk, enthousiast zijn geworden. En zou je ook graag wil-
len tennissen? Meldt je aan op onze site: www.tckardoes.nl, met de button “lid worden”. 
Verdere informatie kun je vinden op de site. Bij vragen kun je mailen jeugdcommissie@
tckardoes.nl of penningmeester@tckardoes.nl ingeval je ouder bent dan 18.
Na de zomervakantie beginnen de najaar/winterlessen weer. Informatie daarover kun je 
vinden op de site van Approach: www.approachtennis.nl/tckardoes. Deze lessen staan 
natuurlijk ook voor volwassenen open. Onze baan is de hele zomer geopend dus kom 
gerust tennissen. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie.
JC en Bestuur TC Kardoes

ek pouLe 2021 van cv de BosdÛveLkes!

Het EK zit er al weer op! Dat betekent dus 
ook dat er een eindstand is voor de EK 
POULE 2021 van CV DE BOSDÛVELKES!

Voorafgaand aan de finale kon het nog 
alle kanten op, niet alleen de punten voor 
de winnaar van het EK moest nog worden 
bepaald, maar ook het toekennen van de 
punten omtrent de statistieken.
Dit heeft geleid tot volgende winnaars:
1. Sam Gelink    197 punten
2. Sandra ter Braak   193 punten
3. Stef Koertshuis   188 punten
4 & 5. Thijs Wiefferink en Paul Kamphuis  
    186 punten
Troostprijs: plek 183 Hans Luijerink – 86 
punten

Namens CV DE BOSDÛVELKES feliciteren 
wij alle de winnaars met de behaalde 
prijzen!! Alle prijswinnaars hebben hun 

prijzen inmiddels in ontvangst genomen! 
De volledige stand is te vinden op https://
bosduvelkes.nl/ek-pool/.

Hopelijk kunnen we ook volgend jaar tij-
dens het WK 2022 in Qatar weer reken op 
jullie deelname!

Wij wensen jullie allen een fijne zomer 
toe en hopelijk zien we elkaar in het eer-
ste weekend van september tijdens het 
zomercarnaval van CV De Bosdûvelkes.
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Groene Burendag
Zaterdag 25 september is het www.bu-
rendag.nl  Vanuit de Groene Loper willen 
wij bewoners stimuleren er een Groene 
Burendag van te maken. Daarom heeft 
de Groene Loper in juni op twee momen-
ten mensen ondersteuning geboden bij 
het indienen van een financiële aanvraag 
bij het Oranjefonds t.w.v. € 400. Leden 

van het Kernteam hebben mensen ad-
vies gegeven over de mogelijkheden en 
geholpen bij het indienen van een aan-
vraag. Verschillende initiatieven hebben 
hier gebruik van gemaakt en konden ook 
biologische bloembollen bestellen. Ben 
je nieuwsgierig naar de activiteiten die 
er in Losser en Oldenzaal plaatsvinden 
tijdens Burendag? Neem dan een kijkje 

op https://www.burendag.nl/mijn-buurt  
Wil je ook samen met je buren de straat 
vergroenen? Een aanvraag indienen kan 
nog! (de bollenactie is gesloten). 

Hulp bij het indienen van een aanvraag 
in Losser. Vanwege Corona dit jaar op 
afspraak

NK-Tegelwippen: 
En als je tegels gaat vervangen door be-
planting, vergeet deze dan niet aan te 
melden op https://nk-tegelwippen.nl/
meedoen/ De gemeente Oldenzaal is 
de strijd aangegaan met ongeveer ze-
ventig andere gemeenten en specifiek 
met Enschede: Wie verruilt de meeste 
tegels voor groen? Heb je je tegels 

groene Loper aangemeld bij het NK Tegelwippen en 
de tegels vervangen door beplanting? 
De campagne loopt tot 30 september. 
De Gemeente Oldenzaal staat nu op de 
vierde plaats! Natuurlijk ondersteunen 
we deze actie vanuit de Groene Loper 
Losser-Oldenzaal, want wij willen groen 
i.p.v. stenen. We nodigen alle inwoners 
uit Oldenzaal uit om in de aanloop naar 
Burendag te ont-tegelen. Hoe mooi is het 
als je juist dan met je buren extra groen 
in jouw straat kunt creëren?

MMM, natuur om op te (vr)eten, 
struikenactie:
In het najaar komt Groene Loper Overijssel 
met een nieuwe actie. Als Groene Loper 
Losser-Oldenzaal doen we hier graag aan 
mee. Met de campagne ’MMM, natuur 
om op te (vr)eten’ willen wij bewoners en 
maatschappelijke instellingen stimuleren 

om ‘eetbaar groen’ voor mens en dier 
te planten. Dit keer gaan wij ook maat-
schappelijke organisaties uitdagen om 
mee te doen aan deze actie, zo kunnen 
bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen 
en sportverenigingen hun terrein van 
bessen dragende struiken voorzien. Zo 
krijg je meer vogels en andere dieren op 
je terrein en valt er behalve voor dieren 
ook voor mensen wat ‘te snoepen’ en te 
genieten. We gaan verschillende pakket-
jes samenstellen van bessen dragende 
struiken die gratis zij aan te vragen, onder 
één voorwaarde: wij verwachten ook een 
‘tegenprestatie’ in de vorm van het ver-
beteren van de leefomstandigheden van 
dieren, bijvoorbeeld met het ophangen 
van nestkasten, plaatsen van water- en/
of voederbakken. Na de zomervakantie 
ontvangen jullie meer informatie.
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Op het moment dat ik deze column schrijf 
zitten we midden in een zomer vol met 
gebeurtenissen die ik met mijn nuchtere 
verstand niet kan plaatsen en hopelijk ve-
len met mij. 

Engeland verliest door penalty’s de 
Europese titel, heel erg zuur, ondanks dat 
Engeland mijn favoriet was in de finale. 
Maar dan worden op social media de spe-
lers die de penalty’s gemist hebben racis-
tisch bejegend om hun huidskleur en om-
dat ze een penalty hebben gemist??? 

Peter R. de Vries wordt neergeschoten en 
overlijdt, zeer triest, een laffe daad en zeer 
onbegrijpelijk. Neergeschoten door een 
stuk onbenul voor paar euro’s???

Een 27-jarige Nederlandse vakantiegan-
ger wil met vrienden de zomer vieren 
op Mallorca. Helaas komt hij een groep 
landgenoten tegen, wordt mishandeld en 
overlijdt in het ziekenhuis na een avondje 
stappen. 

Een motoragent wordt aangereden met 
dodelijke afloop door een vrachtwagen-
chauffeur tijdens zijn werk. Het zal je kind, 
partner, vader, vriend, collega en/of buur-
man maar wezen. Ik snap het niet, wat ge-
beurt er in die hoofden van mensen die 
zoiets doen? En wil ik het wel weten?

De overstromingen in Limburg, Duitsland 
en België van de afgelopen week brengen 
mij terug naar het filmlokaal van de lagere 

school. Daar zagen we toen een zwart-wit 
film over de Watersnoodramp van 1953 in 
Zeeland, die film heeft grote indruk ge-
maakt op mij. Ook omdat hij elk schooljaar 
voorbij kwam. Gezinnen boven op het dak 
van hun boerderij, wachtend om gered te 
worden. Vele dieren die waren verdron-
ken, al die koeien die omhoog getakeld 
werden uit het water. Bah, wat een ellende 
toen en nu. 

Zijn er nog wel leuke dingen deze zomer, 
Monique? Jazeker, ik mocht twee keer de 
vlag uithangen voor mijn kids. Oudste 
zoon is geslaagd voor zijn VMBO diploma 
en gaat de bouw in, hij gaat voor allround 
timmerman.  Dochter heeft haar bachelor 
op Saxion behaald en gaat haar studenten-
carrière vervolgen in Brabant op kamers.  

Weer een nieuwe fase voor beiden (en 
voor mij), dan ben ik af en toe best een 
klein beetje jaloers op moeders met zit-
jes op hun fietsen. Hoe heerlijk was het 
om met ze te fietsen door de bossen en 
langs de weilanden toen ze nog klein wa-
ren. Met als hoogtepunt een koe die loeit, 
krentenbollen met een pakje drinken op 
een bankje en verder niets. 
Geen trap vol met spullen die men “ver-
geet” mee te nemen naar boven, geen 
schoenen in maat 40++, geen theorieboe-
ken voor het bromfietscertificaat, geen 
studentenkamer in te richten enz. 

In een vriendinnenapp werd ik laatst uit-
genodigd voor een fuif omdat het 35 jaar 

Zomer 2021, het is een fase, die gaat vast weer voorBiJ…

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

Lang hoefden we niet te wachten op het 
juiste antwoord voor de laatste Kiek Es! ‘Is 
dit de FitZone?’, opperde Maxime op de 
Facebook-account van Hanneke Wilbers. 
Ja, het was inderdaad de sportschool aan 
de rand van het dorp. Onze welgemeende 
felicitaties dus voor de winnaar en natuur-
lijk de bijbehorende digitale wisselbeker.  

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink 
een tekening van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten door welke 
locatie Babs zich heeft laten inspireren, 
kom dan gauw naar de Facebook-pagina 
van Kiek Es:  www.facebook.com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betref-
fende bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes en geef uw ogen goed de kost 
als u - met inachtneming van de RIVM-
regels- door ons prachtige dorp loopt.

De redactie

kiek es!

geleden was dat we het MAVO diploma 
hadden behaald. Jeetje, wat lang gele-
den! Ik heb collega’s die nog niet eens 35 
jaar zijn! Laten we het niet vergeten, elke 
(leeftijds)fase heeft zijn leuke dingen, die 
mogen en moeten we blijven herinneren 
en koesteren. 
Oh ja, heeft iemand een Tomos ergens in 

de schuur staan? Oudste zoon gaat van 
fiets- naar bromfietsfase, helm is al aanwe-
zig. Nu de brommer nog…

Fijne zomer!!

Monique Greftenhuis
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Zondag	1	augustus	
09.00	uur	 						:	Gebedsviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger										 :	dhr.	B.	Elferink	
Lectrice	 	 :	Mevr.	M.	Oude	Ophuis	
	
Woensdag	4	augustus	 :	19.00	uur	Communieviering	
Voorganger	 	 	 :	pastor	J.	Kerkhof-Jonkman	
	
Zondag	8	augustus	
09.00	uur	 	 :	Gebedsviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	dhr.	B.	Elferink	
Lectrice	 	 :	Mevr.	B.	Alberink	
	
Woensdag	11	augustus	 :	19.00	uur	Communieviering	
Voorganger	 	 	 :	pastor	I.	Schraven	
	
Zondag	15	augustus:		
10.30	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	T.	van	Vilsteren	
Lectrice	 	 :	Mevr.	T.	Hesselink	
	
Woensdag	18	augustus	 :	19.00	uur	Communieviering	
Voorganger	 	 	 :	pastor	T.	van	Vilsteren	
	

Vanaf	heden	is	aanmelding	voor	de	weekendvieringen		
niet	meer	nodig.		

	

Intenties:	
Zondag 1 augustus:Hermien	Segerink,	Ouders	Wonniger-Rolink,	Ouders	
Benneker-Steghuis,	Ouders	Tijhuis-Kamphuis,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Jan	
Kuipers,	Annie	Oude	Roelink-Lemmink,	ouders	Tijhuis-uit	het	Broek,	Hennie	
Wigger,	Marietje	ten	Tusscher-Koertshuis,	Leny	Weusthof-van	Mourik,	Johan	
Huisken,	Jozef	Volker,	René	Bentert. 

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Jaargedachtenis:	Joke	en	Jos	en	Dinie	Nijhuis-Aveskamp,	Annie	Maseland,	Paula	
Benneker,	Gezina	Dierselhuis-Bosch,	Siny	Kienhuis-ter	Brake,	Stieny	Nijhuis-
Weusthof.	
Zondag	8	augustus:	Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Bennie	Gilbers,	Marietje	Punt,	
Gerard	Heijdens,	Ouders	Grunder-Kalthegener,	Jan	Kuipers,	Ouders	Lentfert-
Siegerink,	Femie	Wigger-Schurink,	familie	Westerik-Welhuis,	Leny	Weusthof-van	
Mourik,	Johan	Huisken,	Jozef	Volker,	René	Bentert.	
Jaargedachtenis:	Ouders	Zanderink-Welhuis,	Jan	Heijdens,	Alphons	Pünt.	
	
Zondag	15	augustus:	Gerhard	Koertshuis,	Jan	Kuipers,	ouders	Tijhuis-uit	het	
Broek,	Annie	Niehof-Nolten,	Leny	Weusthof-van	Mourik,	Johan	Huisken,	Jozef	
Volker,	René	Bentert.	
Jaargedachtenis:	Gerrit	Nijhuis,	Henk	Grote	Beverborg,	Gerard	Grote	Beverborg,	
Bernard	Wonniger,	Ouders	Pross-Welhuis,	ouders	Zwijnenberg-Koekenberg,	
Benny	Westerik.		
	
	
Overleden:	
Leny	Weusthof-van	Mourik,	Appelvinkstraat	5.	Op	de	leeftijd	van	91	jaar.	
Jozef	Volker,	Poortbultenweg	4.	Op	de	leeftijd	van	80	jaar.	
René	Bentert,	Appelvinkstraat	41.	Op	de	leeftijd	van	55	jaar.	
	

Pastorpraat:	
VAKANTIETIJD;	VRIJE	TIJD?	Beste	mensen,	de	maanden	juli	en	augustus	zijn	voor	
de	meesten	van	ons	de	vakantiemaanden.	De	natuur	in,	op	vakantie	of	even	
helemaal	niets,	even	helemaal	vrij	zijn.	Zeker,	omdat	we	al	anderhalf	jaar	onze	
bewegingsvrijheid	ontzettend	gemist	hebben.	Het	accepteren	van	plezierige	
situaties	gaat	vaak	vanzelf,	het	wordt	pas	moeilijk	als	ons	dingen	overkomen,	die	
ons	niet	aanstaan.	Daarmee	instemmen	kost	moeite,	want	we	hebben	een	
afkeer	van	situaties	die	we	niet	onder	controle	hebben.	De	dingen	aanvaarden	
omdat	God	ook	ziet	dat	het	ons	overkomt	maakt	ons	echt	vrij.	God	wil	met	ons	
mee	trekken	door	het	leven	juist	ook	als	het	tegen	zit,	als	dingen	niet	zo	gaan	
zoals	we	ze	hebben	bedacht.	Juist	daar	is	Hij	om	ons	te	steunen.	Als	we	op	reis	
gaan	of	als	we	deze	zomer	thuis	(moeten)	blijven,	laten	we	onze	vrijheid	bij	God	
zoeken	om	innerlijk	en	uiterlijk	echt	vrij	te	mogen	worden.	Vakantietijd:	een	tijd	
van	afstand	nemen	van	de	dagelijkse	beslommeringen	en	de	vrije	tijd	gebruiken	
voor	andere	ontspannende	zaken.	Soms	is	het	letterlijk	afstand	nemen	door	met	
andere	dingen	bezig	te	zijn	en	een	periode	niet	geleefd	te	worden	door	de	
wekker	en	agenda	en	te	genieten	van	de	rust	die	dit	met	zich	mee	brengt.	Het	
Engelse	woord	voor	vakantie	is	“holidays	“.	Letterlijk	betekent	dit	:	Heilige	dagen.	
Dagen	die	we	hoog	houden.	Graag	wil	ik	U	een	gebed	meegeven	uit	een	
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gebedenboek	van	de	Koptische	Kerk	en	mocht	u	op	vakantie	gaan	een	goede	
vakantie	en	voor	allen	een	goede	zomer	gewenst.																																																																		
	 	 	 Pastoor	Theo	H.P.	Munsterhuis	

 

O	God	die	wandelde	met	Jacob	op	zijn	reizen	
en	die	Jozef	begeleidde	in	een	vreemd	land,	
wil	ook	thans,	o	God,	uw	dienaar	vergezellen	
en	bewaren	voor	alle	verzoekingen	
en	alle	kwaad.	
Breng	hem	veilig	
naar	zijn	plaats	van	bestemming.	
Leid	hem	bij	alles,	
wat	hij	naar	uw	geboden	doet	
en	breng	hem	terug,	vol	van	goedheid.	
Amen.	

	

St.Jozef-tentoonstelling	in	kerk	De	Lutte		
Paus	Franciscus	heeft	in	december	het	jaar	2021	uitgeroepen	als	
het		St.Jozefjaar.		
In	zijn	apostolische	brief	“Patris	Corde”		(d.i.	“met	een	vaderhart”)	wil	Paus	
Franciscus	er	nog	eens	op	wijzen	dat	St.Jozef	een	voorbeeld	is	voor	alle	
mannen.		Als	hoofd	van	de	Heilige	Familie	heeft	hij	de	zorg	voor	Maria	en	het	
kind	Jezus	op	zich	genomen	–	ook	toen	ze	moesten	vluchten	naar	Egypte	–	en	als	
timmerman	verdiende	hij	zijn	brood	voor	dit	gezin.	Mede	daarom	werd	hij	in	het	
verleden	aangewezen	als	patroonheilige	van	alle	bouwvakkers	en	arbeiders	en	
ook	werd	hij	afgeschilderd	als	“zorgende	voor	een	zalige	dood”	want	bij	zijn	
overlijden	stonden	ongetwijfeld	Maria	en	Jezus	aan	zijn	sterfbed.		In	het	
gebrandschilderde	raam	boven	het	St.Jozefaltaar	in	onze	kerk	is	dit	mooi	
afgebeeld.	Voor	De	Lutte	is	dit		St.Jozef-jaar	ook	een	bijzonder	
jaar	want		daar	staat	in	het	kerkenbos	achter	de	kerk	een	kapel	gewijd	
aan	St.Jozef.		Iets	unieks	want	overal	zie	je	in	Twente	landkruizen	en	Maria-
kapelletjes	maar	alleen	in	De	Lutte	staat	ook	een	kapel	gewijd	aan	St.Jozef.	Hoe	
komt	dit	?	Toen	rond	1850	geen	processies	mochten	worden	gehouden	op	de	
openbare	weg	besloot	pastoor	Geerdink	een	bosgebied	achter	de	kerk	aan	te	
leggen	zodat	de	processies	“op	eigen	grond”	konden	worden	gehouden		en	langs	
dit	processiepad	werden		rond	1875	drie	kapellen	gebouwd,	gewijd	aan	
resp.	St.Willibrord,	St.Plechelmus	en	St.	Jozef.	Op	de	plaats	van	de	St.Jozef-kapel	
werd	rond	1923	op	initiatief	van	Pastoor	Rüding	een	klooster	opgericht	(het	St.	
Jozefgesticht)	van	waaruit	de		Zusters	der		St.Jozefcongregatie	uit	Amersfoort	
begonnen	aan	hun	“liefdewerken”	voor	de	Lutter	gemeenschap,	zoals	naai-	en	

kniponderricht,	wijk-	en	ziekenverpleging	en	een	“bewaarschool”	voor	de	kleine	
kinderen.	Toen	rond	1970	de	laatste	nonnetjes	vertrokken		kwam	het	
kloostergebouw	leeg	en	in	1972	werd	het	helaas	gesloopt.	Op	de	vrijkomende	
grond	kwam	in	latere	jaren	de	bibliotheek	en	een	peuterspeelzaal/VVV	maar	
deze	zijn	inmiddels	ook	al	weer	verdwenen	om	plaats	te	maken	voor	het	nieuwe	
gezondheidscentrum.	Toen	in	2007/2008	werd	besloten	om	het	kerkenbos	te	
“revitaliseren”	(een	grondige	opknapbeurt)		werd	ook	besloten	een	nieuwe	kapel	
te	bouwen		aan	het	einde	van	het	beukenlaantje	dat	vanaf	het	oude	klooster	het	
kerkenbos	in	liep	en	deze	kapel	werd	ook	gewijd	aan	St.Jozef.			
Toen	Paus	Franciscus	het	jaar	2021	uitriep	als	het	jaar	van	Sint	Jozef	besloten	
enkele	vrijwilligers	gedurende	de	zomermaanden	een	tentoonstelling	te	
organiseren	in	de	kerk	over	St.Jozef	in	al	zijn	hoedanigheden.		Na	een	oproep	in	
het	dorpsblaadje	‘t	Luutke	en	door	zelf	op	pad	te	gaan	werden	vele	beelden	en	
beeltenissen	verzameld	van	Jozef	als	timmerman,	als	huisvader	en	als	begeleider	
van	de	stervenden.		Ook	het	in	Oldenzaal	gevestigde	museum	“de	Pelgrim”	en	
Toos	Achterweust	werkten	volop	mee	aan	deze	expositie		die	op	zondag	
4	juli		is/zal	worden		“ingezegend”	door	pastor	Tom	van	Vilsteren.We	hopen	dat	
de	vele	dagjesmensen	en	toeristen	die	de	komende	maanden	De	Lutte	en	haar	
fraaie	omgeving	zullen	bezoeken		ook	een	kijkje	zullen	nemen	in	ons	alle	dagen	
geopende	kerkgebouw	maar	ook	voor	de	Lutternaren	is	het	een	must	om	te	zien	
wat	afkomstig	is	uit	het	“rijke	Roomse	leven”	en	noOok dit jaar is er de 
mogelijkheid op op bedevaart naar Keverlaer te gaan. I.v.m. corona gaan we dit jaar 
op eigen gelegenheid.	
Er is de mogelijkheid om te wandelen, op de fiets of met de auto naar Kevelaer te 
gaan.g	steeds	een	betekenis	kan	hebben.		Sint	Jozef	als	een	vaderfiguur	
voor	velen!		
Uiteraard	mag	een	wandeling	door	het	kerkenbos	naar	de	Jozef-kapel	dan	niet	
ontbreken.		
	
Informatie	H.	Vormsel	2022		

Ondanks	de	
coronamaatregelen	
hebben	op	12	juni	jl.	
tijdens	twee	
bijzondere	vieringen	
in	het	totaal	22	
kinderen	uit	De	Lutte	
het	sacrament	van	
het		
H.	Vormsel	
ontvangen	van	
bisschop	Woorts.	Na	
de	zomerperiode	zal	
vanuit	de	Parochie	
Lumen	Christi	de	
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voorbereidingen	voor	de	volgende	kinderen	worden	opgestart.	Bij	deze	roepen	
wij	ouders	op	van	wie	een	kind	aankomend	schooljaar	2021-2022	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.	In	het	najaar	wordt	er	nog	een	
informatieavond	georganiseerd	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	
	
Keverlaer:		vrijdag	27	augustus	
De	bedevaart	is	vrijdag	27	en	zaterdag	28	augustus.	Fietsers	en	wandelaars	gaan	
een	of	twee	dagen	eerder	op	pad.		Op	vrijdag	27	augustus	gaan	we	één	dag	op	
bedevaart.		Graag	willen	we	weten	wie	er	belangstelling	heeft	om	mee	te	gaan.	
Voor	opgave	en	informatie:		Ria	Vloothuis						06	22044822	of	
Ans	van	Langen	06	20477333		
	
Aangepaste	openingstijden	Parochiesecretariaat	De	Lutte	zomer	2021.	
Tijdens	de	vakantieperiode	zal	het	parochiesecretariaat	alleen	geopend	zijn	op	
woensdagavond	van	18.00	tot	19.00	uur.	Het	betreft	woensdag	28	juli,	
woensdagen	4	en	11	augustus.	Om	misintenties	te	bestellen	kunt	u	ook	gebruik	
maken	van	de	brievenbus	of	van	de	mail.	delutte@lumenchrist.nl		
Wel	graag	duidelijk	uw	naam,	adres	en	telefoonnummer	vermelden	en	de	naam	
voor	wie	de	intentie	bedoeld	is.	Opdat	er	geen	fouten	gemaakt	worden.		
Betalen	€	8,--	kan	ook	via	een	envelop	in	de	brievenbus	of	via	een	factuur.																		
Gerda	Maseland-Nijhuis,	parochiesecretariaat	locatie	De	Lutte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Secretariaat	Locatie;	De	Lutte,	Plechelmusstraat7,7587	AL,	De	Lutte	
Tel	0541-55	12	03		Email	delutte@lumenchristi.nl	

Openingstijden;		Woensdagmorgen	van	 		10.00	–	10.30	uur	
																																 Woensdagavond	van	 		18.00	–	19.00	uur	
																																															Vrijdagmorgen	van	 		10.00	–	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	

gewijzigde 
openingstijden

maandag  07.00 - 19.00 uur

dinsdag  07.00 - 19.00 uur

woensdag  07.00 - 19.00 uur

donderdag  07.00 - 19.00 uur

vrijdag  07.00 - 19.00 uur

zaterdag  07.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

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



Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223


