
Agenda
4   Sept  Zonnebloem picknick
11 Sept KBO Fietstocht
15 Sept Landleven proef- en fietstocht
17 Sept ZijActief openingsviering
18 Sept Deadline ‘t Luutke 14
19 Sept Samenzijn vrijwilligers   
 dorpshoes
30 Sept KBO Bingomiddag

@VVV DE LUTTE-LOSSER
In de Tros Kompas voor de ko-
mende week een artikel over de 
Dinkel, het Lutterzand, landgoed 
Singraven en de prachtige om-
geving. Met daarbij een fietsrou-
te die je laat kennismaken met 
deze bezienswaardigheden uit 
onze gemeente. #delutte #losser 

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

INSCHRIJVING SNERTLOOP OPEN!

STICHTING HART VOOR DE LUTTE

Uitgave 13 - van 3 september t/m 24 september 2019

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

LANDLEVEN PROEF- EN FIETSTOCHT
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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

De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals. 

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

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, Plechelmusstraat 
14, De Lutte

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

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, 14 loopt van 24 september  tot 15 oktober 2019 
kopij inleveren woensdag 18 september voor 20.00 uur via e-mail.

 September

 4 Zonnebloem picknick
11 KBO Fietstocht
15 Landleven proef- en fietstocht 
17 ZijActief openingsviering in de kerk
18 Deadline ‘t Luutke 14
19 Samenzijn vrijwilligers dorpshoes
30 KBO Bingomiddag

 Oktober

 3 ZijActief bloemschikmiddag
 7 Zonnebloem: kappellentocht
 9 Deadline ‘t Luutke 15

17 Info-bijeenkomst ‘Energie van Nu’
18 KBO Muziekmiddag i.s.m. De   
 Zonnebloem
19 Lutter avond in De Vereeniging
20 Twentse Cultuurtocht
22 ZijActief creatieve avond
30 Deadline ‘t Luutke 16

 November

20 Deadline ‘t Luutke 17

 December

11 Deadline ‘t Luutke 18

JAARKALENDER 2019

De KBO is een belangenorganisatie van en voor 50plussers, 
die tal van activiteiten ontplooit.
Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belan-
gen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. 
Daarmee wil de vereniging zowel het welzijn van ouderen als 
hun participatie in de samenleving bevorderen.

Om het bestuur volledig te maken en ter versterking zijn wij op zoek naar:
een secretaris m/v.

Voelt u zich aangesproken om iets te betekenen voor deze organisatie en de senioren 
van De Lutte, dan kunt u informatie inwinnen bij het bestuur:
Gerda Maseland-Nijhuis  tel. 0541-552852  of Gerda Morsink  tel. 0541-552478

Ook kunt u informatie vinden op www.kbo-overijssel.nl.

BESTUUR KBO DE LUTTE 

DUO-FIETS

Sinds vorig jaar april hebben wij in De 
Lutte een duo-fiets , deze is gestald in ons 
Dorpshoes Erve Boerrigter en vanuit hier 
wordt deze uitgeleend. Ook dit voorjaar en 
zomer  hebben al velen, met heel veel plezier, 
gebruik  gemaakt van deze mooie duo-fiets.

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt 
u toch mooie fietstochten door de omgeving 
van De Lutte maken dan is deze duofiets iets 
voor u!
Samen met een fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken. Hebt u geen fiets-
maatje dan zijn er enkele vrijwilligers beschikbaar. U kunt de fiets lenen van maan-
dag tot en met vrijdag, tijden in overleg met de medewerkers van ons Dorpshoes ( 
9.30 – 16.30 uur)
Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand aan dit 
weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld 
kan worden. Voor het gebruik van deze duofiets wordt een vrije gift gevraagd.
Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren  bel dan naar het dorpshoes Erve 
Boerrigter tel. 0541-552009 of stuur een mail naar gea@dorpshoes.nl.
Of kom gewoon even langs. Onze vrijwilligers kunnen u dan alles uitleggen.
Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie 
www.dorpshoes.nl
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Houd je van koken, lekker eten, gezellig tafelen en kuiern? Dan is dit echt iets voor jou! 
Doe mee met het eerste Running Dinner of op zijn Twents, Kok’n & Kuiern in De Lutte. 
Het wordt een avond met verrassingen:  je weet niet waar je naar toe gaat; je weet 
niet wie er bij jou komt;  je weet niet wat je te eten krijgt; je hebt onverwachte leuke 
ontmoetingen. Nog steeds enthousiast? Lees dan verder…. 

Het gaat niet om speciale kooktalenten; die heb je echt niet nodig! Op één avond ga je 
drie keer aan tafel, in drie verschillende huizen, met steeds wisselende tafelgenoten. Bij 
een Kok’n & Kuiern deel je als duo een driegangenmaaltijd bij dorpsgenoten thuis. Elke 
gang wordt in een ander huis én met andere tafelgenoten genuttigd.  

Een dag van te voren krijg je een mail met daarin 3 adressen. Hierin lees je wat je be-
stemmingen voor de avond zullen zijn. Je bent bij twee gerechten gast en bij één ge-
recht gastheer/gastvrouw. Je krijgt als duo namelijk ook een gang toegewezen, waarbij 
twee andere duo’s (vier personen dus) bij jullie te gast zijn. Je hebt tussen de gangen 
door 15 minuten de tijd om van het ene naar het volgende adres te komen. 

Ongeveer twee weken van tevoren krijgen alle deelnemende duo’s te horen welke 
gang zij moeten bereiden. Een prima gelegenheid om je favoriete gerecht weer eens 
klaar te maken, en ja dat mag ook een pan macaroni zijn. Het gaat niet om culinaire 
hoogstandjes (al is dat niet verboden…), maar om gastvrijheid en onverwachte ont-
moetingen rondom de eettafel. Om niet al te hard te hoeven ‘runnen’ tijdens de avond 
is het uiteraard handig om de eigen gang zoveel mogelijk voorbereid klaar te hebben 
staan. 

Uiteraard mag je zelf weten met wie je een duo vormt: met man, vrouw, vriend, vrien-
din, broer, zus, zoon of dochter, alles is mogelijk. Heb je niemand om een duo mee te 
vormen, geef je dan toch op! Mogelijk is er bij de organisatie nog iemand bekend die 
geen duo kan vormen en toch graag mee wil doen. En anders passen we hier gewoon 
een mouw aan. 

STICHTING HART VOOR DE LUTTE

Tijdsindeling van de avond:

19:00 - 19:45 uur:  Voorgerecht  
20:00 - 21:15 uur:  Hoofdgerecht 
21:30 – 22:15 uur: Nagerecht 
Rond 22:30 worden jullie allemaal verwacht bij De Vereeniging om gezellig na te borre-
len en ervaringen uit te wisselen.

Wie zijn wij:

Wij zijn 4 dames met een passie voor lekker eten, koken, kuiern en gezelligheid. We zijn 
Inge Zwijnenberg, Anne Heerink, Ellen Benneker en Ingrid Volker.

Enthousiast? 
Meld je dan aan!! Aanmelden voor deze gezellig avond, graag voor 5 oktober, kan door 
een mail te sturen naar: kookenkuiern@gmail.com
Vragen: mail je vraag naar bovengenoemde mailadres.

We hopen je 2 november te zien!

Eind vorig jaar is er een nieuwe stichting in De 
Lutte opgericht die als naam gekregen heeft       
`Hart voor De Lutte` . Waarom deze nieuwe stich-
ting ??
De directe aanleiding was dat een inwoner uit 
ons dorp heeft besloten dat bij overlijden zijn/
haar bezit ten goede moet komen aan de dorps-
gemeenschap De Lutte.
Een lofwaardig streven maar daarvoor is dan 
wel een stichting/instelling nodig waar dit bezit 
aan kan worden overgedragen zonder dat de 
Belastingdienst een groot aandeel gaat opeisen.
Inmiddels heeft deze stichting de zgn. ANBI-status verkregen van de belastingdienst.  
Dat betekent dat wanneer iemand “iets” wil schenken/nalaten aan de Lutter dorpsge-
meenschap via deze stichting, dit als een aftrekbare gift kan worden opgevoerd bij 
zijn/haar belastingaangifte.
Wilt u meer informatie over de stichting en haar doelstellingen? Dan kunt u terecht bij 
één van de leden van het stichtingsbestuur: Ellen Visschedijk (voorzitter), Tonnie Bekke 
(secretaris), Tonnie Schrader (penningmeester), Jaap Keizers of Louis Volker. 
         
Namens het bestuur,
Tonnie Bekke
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Op de derde zondag in september is er 
weer de jaarlijkse Landleven proef- en 
eetfietstocht in De Lutte.

Ook dit jaar is er weer een afwisselend 
programma samengesteld met verras-
sende en mooie bedrijven om te bekij-
ken; uiteraard zijn er onderweg heerlijke 
proeverijen. Een prachtige fietstocht van 
ca. 30 km door het glooiende buitenge-
bied van De Lutte. Met allerlei stops voor 
koffie met lekkers, hapjes, ijsje, drankje 
en een warme hap. Deze editie kun je o.a. 
kennismaken met jeu de boules, rustpunt 
de Pipokeet en de prachtige boerderij op 
het erf Zanderink op Aust bekijken met 
de achtergevel van de boerderij en de 
authentieke schouw op de deel en verder 
natuurlijk de melk- en koeienstal. Ook is er 

een bezichtiging van een nieuw gasten-
verblijf het Dinkelhuuske en stops bij De 
Lutte Hutte, streekrestaurant Sterrebos en 
als afsluiter een hapje bij hotel restaurant 
‘t Kruisselt. Ook kan er ook bezoek wor-
den gebracht aan Open Monumentendag 
in De Lutte met een expositie op het 
Dorpsplein over oude horeca.

Ga je mee fietsen? Geef je van tevoren 
op bij Tourist info De Lutte (i.v.m. maxi-
mum aantal deel-nemers). De start is 
tussen 10.00-12.00 uur bij VVV De Lutte, 
Plechelmusstraat 14. Deelname be-draagt 
€ 16,50 p.p. inclusief de genoemde con-
sumpties en kinderen t/m 12 jaar € 12,50. 
Aanmelden kan via: 0541-551160 of info@
vvvdeluttelosser.nl. Voor meer informatie: 
visitdeluttelosser.nl

HERHALING OPROEP BEVRIJDINGSACTIVITEITEN 2020

Op 2 april 2020 is het precies 75 jaar gelden dat De Lutte bevrijd is. Onder de paraplu 
van Stichting Dorpsbelangen De Lutte hebben zich uit het verenigingenoverleg meer-
dere partijen gemeld om van 2 april t/m 5 april 2020 een (feest) programma in elkaar te 
zetten.
Hierover later meer in een van de volgende uitgave van ’t Luutke. Een van de ideeën 
is om mensen die in de oorlogsjaren, maar ook van net daarvoor in de crisisjaren, hulp 
en een onderdak hebben gevonden bij families/boerderijen in en om De Lutte. Het 
betreft veelal mensen uit het Westen van Nederland die vanwege de voedselschaarste 
naar het Oosten zijn gekomen om in leven te blijven. Het is bekend dat nog steeds fa-
milies uit ons dorp contact hebben met personen/families, die destijds onderdak in De 
Lutte hebben gevonden. De organisatie is opzoek naar deze Lutter families. De vraag is 
of deze personen/families, maar ook ouderen uit De Lutte, zouden willen meewerken 
aan een activiteit tijdens deze dagen in april 2020. De organisatie denkt aan het vertel-
len van hun verhalen aan kinderen van de lagere school of misschien hebben ze zelf 
ideeën om iets van deze historisch periode te vertellen zodat het nooit vergeten wordt. 
We hebben hiervoor wel de hulp nodig van de inwoners van ons dorp. 
Wilt u reageren, doe dit dan naar het emailadres: mail@dorpsbelangendelutte.nl.

Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het 
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via 
mail@dorpsbelangendelutte.nl 

St. Dorpsbelangen De Lutte

LANDLEVEN PROEF- EN FIETSTOCHT OP ZONDAG 15 SEPTEMBER NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

INSCHRIJVING SNERTLOOP DE LUTTE  
De inschrijving voor de populaire 
Snertloop in De Lutte is open! Schrijf je dus 
vanaf nu in als je op zondag 1 december 
2019 mee wilt doen, want bij het bereiken 
van het maximale aantal deelne-mers 
wordt de inschrijving gesloten.

Dit winterse hardloopevenement wordt 
dit jaar voor de 35ste keer gehouden. Het 
parcours loopt vanuit de gezellige dorps-
kern in De Lutte door het mooie glooiende 
landschap. Met winterse weersomstan-
digheden een uitdaging voor zowel de 
wedstrijd als recreatieve loper. Na afloop 
wordt iedereen getrakteerd op heerlijke 
warme snert. 

Vanaf 10.15 uur begint de start van de 
eer-ste afstand, namelijk de 2,4 km voor de 
jeugd t/m 12 jaar. Daarna volgen de 5,3 km 
en 9,6 km. Wil je graag mee doen? Schrijf 

je dan nu in, want deelname is alleen mo-
gelijk via voorinschrijving (2,4 km kan wel 
nog op de dag zelf). 

Inschrijven kan via de website: www.loop-
groep.nl/snertloop

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan 
www.facebook.com/LoopgroepDeLutte
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Was de opgave in Luutke nr.11 misschien 
wat te lastig, de foto in nr. 12 bleek op be-
kender terrein te zijn gemaakt. Misschien 
dat aandacht in De Twentsche Courant 
Tubantia voor diezelfde locatie ook een 
rol heeft gespeeld in het herkennen van 
de plek. 

Guus Welhuis en Jannet Linderman 
Bloemhof zijn beide als winnaar uit de 
bus gekomen. Ze konden ons vertellen 
dat de foto een detailopname was van 
het bordje bij de zwerfkei (De Olifant) 
op de hoek van de Kruisseltlaan en de 
Bentheimerstraat. Guus en Jannet, van 
harte gefelicteerd met jullie prijs, de wel-
bekende digitale wisselbeker. 

Ook voor dit Luutke maakten we weer 
een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Denkt u te weten op welke loca-
tie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan 

gauw naar de Facebook-pagina van Kiek 
Es: www.facebook-com/kiekesintluut-
ke. In de reacties onder het betreffende 
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel 
succes en geef uw ogen opnieuw goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt. 
De redactie

De zure appel en de piano

De grote, tot de rand toe gevulde contai-
ner voor het oprit naar het schuurtje maakt 
duidelijk dat er geen weg meer terug is. 
Het huis waar mijn grootouders, mijn ou-
ders en mijn vrouw en ik hebben jarenlang 
met veel plezier gewoond, is verkocht. En 
da’s best even slikken. Tenminste, voor een 
sentimenteel iemand als ik dat ben.

Als de keuze voor verkoop is gemaakt en er 
een koper is gevonden, breekt het on-
vermijdelijke moment aan dat de woning 
moet worden leeggehaald. Een klus waar 
de meesten van ons vroeg of laat mee te 
maken krijgen. Bij alles wat je in handen 
neemt, is de vraag: houden, weggeven of 
weggooien? Met dank aan de hierboven 
al aangehaalde sentimenten zijn de opties 
2 en 3 voor mij de minst wensbare. Maar 
alles behouden, is ook niet wenselijk. 
Kwestie van door de zure appel heen bijten 
dus.

De afgelopen weken was ik regelmatig 
op de zolder te vinden waar veel spullen 
waren opgeslagen. Het was zeker niet de 
mooiste zolder. Verre van dat. Niet geïso-
leerd, een krakende houten vloer, slecht 
verlicht en overal stofnesten en spinnen-
webben. Maar het was wel onze zolder. 
Een plek die in mijn jeugd een enorme 
aantrekkingskracht op me uitoefende. 
Omdat het er een beetje spooky was, maar 
tegelijkertijd ook een spannende plek vol 
beloftes. Hoe vaak je er ook geweest was, 
je vond er altijd nog weer spulletjes die je 

nog niet eerder had gezien. De laatste keer 
dat ik er stond, heb ik zelfs nog wat foto’s 
gemaakt. Vraag me niet waarom. Op de 
foto is vrijwel niets te zien. Ik denk dat ik 
vooral het gevoel heb willen vastleggen.

Het klapstuk van de ontruiming was de 
verplaatsing van mijn vaders piano. Een 
mooi instrument maar ook een loodzwaar 
kreng om te vervoeren. Hoe kreeg ik de 
piano van mijn oude woning naar ons hui-
dige huis? Onder het motto ‘Beter teveel 
sterke mannen dan te weinig’ lukte het me 
om drie behulpzame ‘verhuizers’ te rege-
len. Uiteindelijk bleken we met zijn tweeën 
de klus ook te kunnen klaren. Met behulp 
van een shoveltje werd de piano richting 
kerkenbos getransporteerd. Wie getuige 
is geweest van dit convoi exceptionel, het 
was een bijzonder plaatje.

In afwachting van een definitieve bestem-
ming staat de piano voorlopig in onze 
tuinkamer. Op de begane grond, niet op de 
zolder. Dat laatste was misschien wel mooi 
geweest, maar fysiek haast niet te doen. 
Trouwens, ook al was dat wel mogelijk ge-
weest, dan nog zou onze zolder bij lange 
na niet die charme hebben gehad van die 
andere zolder. En wat de Bentheimerstraat 
40 betreft: ik hoop dat de nieuwe bewo-
ners er met net zoveel plezier zullen wo-
nen als mijn familie dat altijd heeft gedaan. 
Eigenlijk weet ik nu al wel zeker dat dat zo 
zal zijn.

-Stephan-

KIEK ES

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Dinsdag17 september 
Openingsviering in de kerk aanvang 19.00 uur.
Daarna een gezellig samenzijn met amusement in De 
Vereeniging.

Donderdag 3 oktober 
Bloemschikmiddag bij Maureen, aanvang 13:30 uur.
Opgave bij Marga uit het Broek.

Dinsdag 22 oktober 
Creatieve avond, verzorgd door studio Live.
Aanvang 19.30 uur.
Eveneens opgave bij Marga uit het Broek

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF
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Zondag 8 september:   
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars  : Bart en Joyce Rolink    
 
Woensdag 11 september  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 14 september: 
16.00 uur  : Zonnebloemviering Erve Boerrigter  
 
Zondag 15 september    
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr.  T. Hesselink 
Misdienaars  : Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke 
Lectrice  : 2e collecte voor uitstapje misdienaars en  
     eigen geloofsgemeenschap 
 
Woensdag 18 september  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 22 september:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars       : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen 
  
Woensdag 25 september : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Intenties: 
Zondag 8 september: 
Ouders Beernink-olde Meijerink, Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Marie Bulter-
groote Beverborg, Gerard Heijdens, Gerhard Koertshuis, Theo Meijerink. 
 
Jaargedachtenis: 
Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ouders Sanderink-Möllenkotte (Binkhorst), 
Ouders J Bosch-Hampsink, Lies Koertshuis-Smellink, Tine Kuiphuis-Werkhoven, 
Hendrik Kristen, Herman Kristen, uit dankbaarheid. 
 
Woensdag 11 september:  
Frans en Annemarie Rosink. 
 
Zondag 15 september:  
Gerrit Vrijkotte, Annie Niehof-Nolten, Gerard Benneker Thijs en Thomas, 
Gerhard Koertshuis, Theo Meijerink.  
 
Jaargedachtenis:  
Ouders Nolten-Harbert, Jan Borchert, Frans Jeunink (Hanhofweg), Diana Winkel, 
Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten. 
 
Zondag 22 september:   
Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Willy Punt, Ouders van Rijn-Woerds, 
Gerhard Koertshuis, Theo Meijerink. 
 
Jaargedachtenis: 
Bernard oude Egbrink, Annie grote Beverborg-ter Brake,  
Ouders Monnikhof-Ophuis. 
 
 
 
 
Gedoopt: 
Huub Notkamp zoon van Job en Shanice Notkamp 
Geert, Huub en Marlie , kinderen van Frans  en Leonie Zanderink. 
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Pastor praat 
Onderweg in de auto naar huis in De Lutte, kom ik in een hoos-bui terecht. 
Gelukkig, zeggen we tegen elkaar. En het eerste wat ik doe, als we zijn 
uitgestapt, is rennen naar de regenmeter in de tuin, 15mm. Een opluchting.  
Voor het tweede jaar achter elkaar dreigt de tuin, waar ik zo blij mee ben, om 
niet te zeggen ‘trots’, te verschrompelen; om nog maar niet spreken over al die 
graslanden en maïs velden. En soms denk ik ook nog ‘hoe zal het toch gaan in het 
volgend jaar’ je moet er maar niet aan denken. 
En….NIEMAND KAN ER IETS AAN DOEN. Het overkomt ons.  
Het overkomt u, jou, mij. Je kunt ook niemand de schuld geven, of ter 
verantwoording roepen. 
Misschien herkent u zich in mijn opmerking. Wie weet wat ons allemaal 
overkomt, mensen naast je, bekend of onbekend. Ik zit in de kerk, zondags. Ik tel 
de mensen om mij heen. Je raakt er aan gewend zoveel lege plekken, maar ik 
kan er niets aan doen, U kunt daar niets aan doen.  
Je praat over een probleem dat op dit moment groter is dan wij samen.  
Het is geen Twents probleem veel eerder een probleem voor heel Europa. 
En dan praten we ook nog niet over kerkproblemen alleen. Het is een golf van 
veranderingen op alle terreinen. We zitten samen midden in die golf. 
Maar ik weiger om slachtoffer te worden. De wereld samenleving heeft al heel 
wat golven overleefd! Ik sla mijn Gebeden boek open vanmorgen, ik mag bidden: 
wees niet bang, Ik ben met U tot het einde der tijden. Ik geloof er in. 
   Henk Jacobs, em. past. 
 
 
 Presentatie nieuwe pastoraal werkster José van den Bosch in Lumen Christi 
Na het vertrek van pastoraal werker Leo Ros heeft het Aartsbisdom Utrecht 
voorzien in de ontstane vacature door de benoeming van pastoraal werkster 
José van den Bosch. José was tot op heden lid van het pastoraal team van de 
parochies H. Marcellinus en St. Joris, waar zij zeven jaar heeft gewerkt. 
Het bestuur en het pastoraal team van Lumen Christi zijn verheugd met de 
komst van het nieuwe teamlid. 
De presentatie door vicaris Cornelissen zal plaatsvinden tijdens de Vesperviering 
op vrijdag 6 september a.s. om 19.00 uur in de H.H. Simon en Judaskerk te 
Ootmarsum. 
Na afloop is men in de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastoraal 
werkster onder het genot van een kopje koffie/thee achter in de kerk.  
   Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi  

Informatieavond H. Vormsel 
Op dinsdag 17 september om 20:00 uur is er in het parochiecentrum een 
informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond is voor ouders van wiens kind 
komend schooljaar in groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt 
uitleg gegeven over het vormsel zelf, de route er naar toe en het project dat de 
kinderen ter voorbereiding gaan maken. Vindt u het van belang om u goed te 
laten informeren om een weloverwogen beslissing te nemen samen met uw kind 
over het Vormsel? Kom dan naar deze informatieavond. Voor meer informatie 
over het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel 
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon 
0541 – 552809 of per mail: carmen@bekke.nl 
 
 
Voedselinzameling Lumen Christi 
De liturgische vieringen en de sacramenten stimuleren ons ook ons in te zetten 
voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms afgewezen worden. 
Daarom houden we al jarenlang twee keer per jaar een inzameling van voedsel 
voor de gebruikers van de voedselbank oost Twente. 
De inzameling in onze kerken vindt dit najaar plaats in het weekeinde van 28/29 
september. Met name wordt om de volgende producten gevraagd: blikken soep 
of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s, wasmiddelen, vis of vlees in blik. Let bij dit 
al wel op de houdbaarheidsdatum. 
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn, zal er mededeling 
worden gedaan in de weekendvieringen. 
   Pastoor Theo H.P. Munsterhuis   
 
    
Visie geloofsgemeenschap de Lutte 2025 
Info avond betreft de geloofs- dorpsgemeenschap zoals het kerkgebruik, 
inzet/inbreng en de betrokkenheid. 
Dit zal zijn op 9 oktober as. Noteer deze avond vast in uw agenda.  
Uitnodiging volgt. 
    Namens de Locatieraad 
   Voorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
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Pancratiusdag 2019 in teken van “Geloof, hoop en liefde”                                         
Met het thema “Geloof, hoop en liefde” opent de Pancratius parochie het 
nieuwe pastorale werkseizoen op zondag 1 september bij de Kroezeboom in 
Fleringen. Het thema houdt verband met het evenement ‘Samenloop voor 
Hoop” dat enkele weken later in Tubbergen plaats zal vinden. In een 
eucharistieviering, waarin het pastoraal team zal voorgaan, wordt stilgestaan bij 
de betekenis van dit evenement voor het leven van zieke en gezonde mensen. 
Dit gebeurt onder anderen door Henny Oude Geerdink en Marietje Kuiphuis. 
Miriam Wesselink zal een lied laten horen dat ze zelf geschreven heeft. 
Kinderkoor “Unique” uit Albergen zorgt voor de muzikale omlijsting, samen met 
leden van andere kinderkoren uit de parochie. Na de viering is er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en 
ranja en zelfgebakken cake. Alle parochianen en belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd op deze Pancratiusdag. De viering begint om 10.00 uur. Bij slecht 
weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 
                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
 

 

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




