
Agenda
15 okt Kruidkoeken-actie handbal
16 okt Kaarten SV De Lutte
17 okt Openingsavond ZijActief
17 okt Info-avond ‘Energie van Nu’
18 okt KBO Muziekmiddag
19 okt Lutter avond
20 okt Twentse Cultuurtocht
22 okt ZijActief creatieve avond

@SPH_DELUTTE
Twentse Cultuurtocht: Zondag 20 
oktober met optredens van onze 
slagwerkers, 4x Eshuis en Wind-
kracht 5. Bijzondere locaties. o.a. 
Luttenaar Diny Jeunink stelt haar 
woning en museum beschikbaar. 
#DeLutte #fietsen #wandelen 
#cultuur #natuur #sph

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JUBILARISSEN BIJ LUTHERIA

Uitgave 15  -  15 oktober t/m 5 november 2019

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

KRONIEK DE LUTTE: DOAR KOMP DE PRUUS AN
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Dr. Brandenburg 
De praktijk en apotheek is wegens vakantie 
gesloten vanaf maandag 28 oktober tot en 
met vrijdag 1 november 2019
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, 16 loopt van 5 november tot 26 november 2019 
kopij inleveren woensdag  30 oktober voor 20:00 uur via e-mail.

 Oktober

15 Kruidkoeken-actie SV De Lutte handbal
16 Kaarten SV De Lutte
17 Openingsavond ZijActief
17 Info-avond ‘Energie van Nu’ dorpshoes
18 KBO Muziekmiddag
19 Lutter avond in De Vereeniging
20 Twentse Cultuurtocht
22  ZijActief creatieve avond
26 Landgoed Twente fair
26 ABBA Tribute De Grote Zwaan 
27 Landgoed Twente fair

30 Kaarten SV De Lutte
30  Deadline ‘t Luutke 16

 November

13 Kaarten SV De Lutte
15 KBO naar de 55 plus beurs in Zwolle
20  Deadline ‘t Luutke 17
22 KBO Bezoek aan tuincentrum Wolters
24 Sinterklaasintocht De Lutte
27 Kaarten SV De Lutte
27 ZijActief bezoek burgemeester

JAARKALENDER 2019
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ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. LUTHERIA

Op maandag 7 oktober hield volleybalver-
eniging Lutheria haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. De voorzitter, Peggy 
Rolink, opende de vergadering waarbij 36 
leden en het voltallige bestuur aanwezig 
waren. De voorzitter kon terugkijken op 
een geslaagd seizoen waarin er teams 
kampioen zijn geworden en ook teams 
gepromoveerd zijn.
 De penningmeester gaf een overzicht 
van de financiële situatie en kon melden 
dat het seizoen met een positief resultaat 
is afgesloten. Dat is voor een belangrijk 
deel te danken aan de sponsoren van de 
club, maar ook aan de inzet van de leden 
die meegeholpen hebben aan de acties 
die de club organiseert zoals de jaarlijkse 
rommelmarkt. Ook de kantinediensten die 
de leden draaien, leveren een belangrijke 
bijdrage aan het positieve resultaat. De 
penningmeester gaf aan dat zonder deze 
inzet van leden de contributie behoorlijk 
verhoogd zou moeten worden.
 Voor het komende seizoen verwacht het 
bestuur geen grote wijzigingen en daar-
om kan de contributie op hetzelfde niveau 
worden gehandhaafd. Vervolgens gaven 
de diverse commissievoorzitters een over-
zicht van de activiteiten die het afgelopen 
seizoen zijn ontplooid.

 Na deze uiteenzettingen kon de voor-
zitter overgaan tot het huldigen van 
leden die lange tijd lid zijn: drie leden 
(Bente Brookhuis, Fleur Benneker en 
Femke Poorthuis) werden gefeliciteerd 
met hun 12,5 jarig lidmaatschap. Corine 
Olde Heuvel is 25 jaar lid en voor Jeanet 
Steunebrink kon een 40-jarige lidmaat-
schap aangetekend worden. De voorzitter 
dankte de jubilarissen voor hun trouwe 
lidmaatschap en zij ontvingen allen een 
gepaste attentie.
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Tussen 30 januari 1932 en 2 augustus 1934 
veranderde Duitsland van een demo-
cratie ( de zgn. Weimar-republiek) in een 
dictatuur.  De Nationaalsocialistische 
Arbeiderspartij (NSDAP) onder leiding 
van Adolf Hitler kreeg mede in verband 
met de hoge werkloosheid,  armoede en 
de slechte vooruitzichten op verbetering 
steeds meer aanhang en bij de verkiezin-
gen in 1932 werd het zelfs de grootste 
partij in Duitsland.

 Op 30 januari 1932 werd Adolf Hitler  
door president Hindenburg benoemd 
tot rijkskanselier en na de brand in hett 
Rijksdaggebouw greep hij de macht 
om andere partijen te verbieden en de 
federale regering te veranderen in een 
totalitair regime.    Alleen de NSDAP 
werd toegestaan en toen rijkspresident 
Hindenburg op 2 augustus 1934 stierf riep 
Hitler zichzelf  uit tot  Führer en rijkskan-
selier van het zgn. Derde Rijk.   Het Duitse 
leger moest trouw zweren aan Hitler en 

Duitsland werd zó – in korte tijd – een 
dictatoriale staat waarin de nazi’’s  met 
geweld tegenstanders onderdrukten en 
later zelfs de joden gingen elimineren. De 
rest van de wereld  onderschatte de ware 
aard van dit regime totdat de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak. Dat begon met 
de inval (de Anschluss) van Oostenrijk 
in 1938, gevolgd door de annexatie van 
Sudetenland (deel van Tsjechië)  en op 1 
september 1939 viel Duitsland ook Polen 
binnen.

In mei 1940 vielen de Duitse troepen 
Frankrijk binnen via België en ook 
Nederland werd in die meidagen onder 
de voet gelopen.  ( onder het mom van 
“bevrijding”) Was Nederland in de Eerste 
wereldoorlog ( 1914/1918) nog een neu-
traal land gebleven: nu was het anders!
Door die internationale onrust had de 
Nederlandse regering in 1939  besloten tot 
een mobilisatie  en langs de gehele  grens 
met Duitsland  werden grensbatiljons ge-
stationeerd die tot taak hadden te waar-
schuwen bij grensoverschrijding en deze 
eventueel te vertragen. Ze hadden geen 
opdracht om gevechtshandelingen met 
de Duitsers aan te gaan want Nederland 
wilde graag neutraal blijven.
Bij De Lutte werd het 9e grensdetache-
ment gelegerd en wel in eerste instan-
tie bij de winkel van Olde Riekerink in 
De Poppe nabij de Dinkel ( nu Keet’n 
Zwart) . Later kwamen er barakken op 
het erf van Oude Egberink en stonden er 
wachtposten bij Olde Riekerink en bij de 
grensovergang.

DOAR KOMP DE PRUUS AN

KRONIEK  DE LUTTE
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De meeste jongens van dit grensbatal-
jons kwamen uit Twente ( zie foto ) en de 
middelen die men had om een aanval van 
Duitsers tegen te houden waren maar 
minimaal.   Ze konden bomen omhakken 
langs de Bentheimerstraat of beton-ver-
sperringen aanbrengen ( putringen 
gevuld met beton)  en enkele van deze 
putringen zijn nog steeds te zien in de 
sloot langs de Bentheimerstraat.
Op 9 mei 1940 kregen alle grensdet-
achementen een telexbericht dat ze 
op hun hoede moesten zijn en  op de 
Bentheimerstraat werden toen putringen 
aangebracht en trotyl (springstof)  aan de 
bomen terwijl een ordonnans klaar stond 
met zijn motor om eventuele berichten 
over te brengen.
  
Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 
stormde een van de grenswachten de ba-
rak binnen met het alarmerende bericht :  
“De Pruus kompt der an.  Nen heelen trein 
vol”.   Hij had n.l. gezien dat voor de spoor-
brug over de Dinkel  een trein stil stond  
en Duitse soldaten de brug controleerden 

op mogelijk aanwezige explosieven 
.  Dat was niet het geval zodat de trein  
verder reed naar Oldenzaal terwijl over 
de Bentheimerstraat de Duitse troepen  
zonder problemen de aangebrachte 
wegversperringen aan de kant schoven en 
Nederland binnen vielen.
De opmars was begonnen  en zonder een 
schot te lossen gaf het detachement  De 
Lutte zich over aan de Duitsers.

De trein die bij De Lutte ons land was bin-
nen gekomen ( Pantzerzug Nr.4) werd bij 
Oldenzaal nog wel op dood spoor gezet 
door een attente stations medewerker ( 
een eerste sabotagedaad ?) maar daarna 
ging de trein verder richting Deventer.
Zoals bekend werd Nederland in enkele 
dagen onder de voet gelopen en moest 
capituleren na het bombardement van 
Rotterdam !  Nederland was “bezet 
gebied”  en daarover een volgende keer 
meer!

Tonnie Bekke
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SINTERKLAAS IN DE LUTTE

Over een aantal weken wordt sinter-
klaas weer welkom geheten in ons dorp. 
Net als voorgaande jaren zorgt Jong 
Nederland ervoor dat hij op een mooie 
wijze in ons dorp wordt ingehaald. Op 
zondag 24 november arriveert sinter-
klaas rond 14:15 uur weer in De Lutte. 
Sinterklaas en zijn pieten worden be-
geleid door de harmonie, de motorclub 
en de solexclub naar het centrum van 
De Lutte. Hier wordt sinterklaas welkom 
geheten. De route zal dit jaar anders zijn 
dan normaal door de werkzaamheden in 
het centrum van De Lutte. Hier zal later 
meer informatie over volgen!
Na afloop van de intocht is er in 
Zalencentrum de Vereeniging de gele-
genheid om sinterklaas een handje te 
geven of een liedje voor hem te zingen. 
 
Om deze intocht mogelijk te maken 
vraagt Jong Nederland u vriendelijk om 
een kleine bijdrage. Daarom worden er 
ook dit jaar weer collectepotjes geplaatst 
bij de Dorpstraatspecialisten. Naast de 
collectepotjes is er ook de mogelijkheid 

een bijdrage te geven na afloop in de 
Vereeniging. 

Ook verzorgt Jong Nederland ieder jaar 
huisboeken in De Lutte en omgeving.
Sinterklaas komt samen met twee pieten 
bij u thuis, om zijn verjaardag samen 
te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed 
woordje voor elk kind in zijn grote boek 
staan. Een huisbezoek duurt ongeveer 
25 minuten. 
Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken 
vanaf 1 november op 30 november, 1 en 
5 december.

Als u wilt dat de sint uw deur niet voorbij 
gaat, vul dan het formulier in op de site 
van Jong Nederland, u krijgt hiervan een 
bevestiging. Ook kunt u bellen of mailen 
met Renske Kamphuis.
Formulier op de site: http://jndelutte.nl/
huisbezoeken-sinterklaas/ 
Telefoonnummer: 06-20626401
E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
U ontvangt een bevestiging van het 
huisbezoek.

Un jeu pour tous le monde …….. Een spel voor iedereen

Tijdens de eerste stop van de Landleventocht was het mogelijk om kennis te maken 
met de jeu de boulessport. Bij Vloothuis zetelt de LJBV en een aantal leden waren aan-
wezig om uitleg van de spelregels te geven. Veel fietsers maakten van de gelegenheid 
gebruik onder het motto van: wie gooit de bal het dichtst bij het butje.

Winnaars tijdens de Landleventocht zijn Marietje Brookhuis, Frank Pelle en Gea van de 
Woning. Deze winnaars kunnen tot eind van dit jaar gratis meeboulen aan het terrein 
aan de Austweg 5. We zijn er op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur. 

Tot boules aan de Austiweg!

LUTTERSE JEU DE BOULES VERENIGING
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Vrijdag 18 oktober: Muziekmiddag
De KBO organiseert een gezellige muziekmiddag op vrijdag 18 oktober in De 
Vereeniging. Aanvang 14:00 uur. Dit ook naar aanleiding van veler verzoeken van onze 
leden. Deze middag is niet enkel voor de KBO-leden maar ook 60-plussers uit ons dorp 
zijn van harte welkom. Wij vragen voor deze muzikale middag een kleine bijdrage van 
4 euro. Hiervoor wordt u koffie/thee met iets lekkers aangeboden, een consumptie en 
een hapje. 

Vrijdag 15 november: 55 Plus Expo Beurs 2019 te Zwolle
De KBO en PCOB in Overijssel en Gelderland organiseren samen de 55 Plus Expo Beurs 
in Zwolle. U maakt kennis met vele nieuwe producten en diensten, een hobbyplein, 
workshops en een heus fietsparcours. Onder het genot van een hapje en drankje kunt 
u ook genieten van optredens van diverse bands en artiesten. Zo kan ieder echt genie-
ten van een complete dag weg.

Als u lid bent van de KBO of PCOB betaalt u slechts € 7,- per persoon voor de reis naar 
Zwolle en is entree gratis. Niet leden betalen € 7,- voor de busreis en € 10,- entree voor 
de beurs. Misschien een reden om lid te worden van de KBO.
Met Senioren Belangen Losser maken we gebruik van de busactie 55 Plus Expo, voor 
beide afdelingen elk 25 deelnemende personen. Meld u zo spoedig mogelijk aan als u 
mee wilt.

Vertrek om 09:15 uur bij Erve Boerriger, Plechelmusstraat 14, De Lutte.
Rond 15:00 uur keren we huiswaarts richting De Lutte / Losser.
Als u met de bus mee naar de beurs wilt dan kunt u zich aanmelden bij Marian 
Voerman, telefoon 0541- 55 18 05.

Wij wensen u alvast voor beide activiteiten veel plezier!
Bestuur KBO afd. De Lutte 

ACTIVITEITEN KBO DE LUTTE

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF

Dinsdag 22 oktober is er een creatieve 
avond in De Vereeniging.  Aanvang 19.30 
uur. Opgave via Marga uit het Broek. 
Kosten zijn ongeveer € 12,50 p.p.

Woensdag 27 november komen burge-
meester Kroon en wethouder Nijhuis 
onze avond verzorgen. Aanvang 19.30 

uur. Komt allen, het wordt vast een zeer 
interessante avond.

Op dinsdag 10 december gaan we een 
kerst/adventsstuk maken o.l.v Maurien 
Wigger. Graag opgeven bij Marga uit 
het Broek. Aanvang 19.30 uur in De 
Vereeniging.
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Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte

26 oktober
16:10  SV De Lutte E2 - Hacol ‘90 E2
17:05 SV De Lutte E1 - Langeveen E1
18:00 SV De Lutte C1 - Stormvogels C1
17:50 SV De Lutte A1 - Langeveen A1
20:15 SV De Lutte DS 1 - Hacol ‘90 DS 2 

29 oktober
20:30  SV De Lutte R1 - D.S.V.D. R1 

De thuiswedstrijden worden gespeeld in 
Sporthal De Luttermolen. 

Vrijdag 18 oktober
19:00 Lutheria DS 6 - Volley ‘68 DS 4
21:00 Lutheria DS 3 - Volley ‘68 DS 1 

Vrijdag 1 november
19:00 Lutheria DS 4 - Rivo Rijssen DS 6
19:00 Lutheria DS 6 - Tornado Geesteren  
 DS7
21:00 Lutheria DS 3 - Kadoeng DS 1
21:00 Lutheria DS 5 - BUVO DS 2 

Zaterdag 2 november
09:00 Lutheria N4 1 - Rosstars N4 2
09:45 Lutheria D4 1 - Pollux N4 1
14:00 Lutheria MB 1 - DeVoKo MB 2
14:00 Lutheria MC 1 - Aastad MC 3
16:00 Lutheria DS 2 - Havoc DS 2
16:00 Lutheria MB 2 - Tornado Geesteren  
 MB1 

Woensdag 6 november 
14:00 Lutheria MB1 - Pollux MB 1

THUISWEDSTRIJDEN SV DE LUTTE HANDBAL

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 

ROUTE BUURTBUS I.V.M. RECONSTRUCTIE DORPSTRAAT

De Dorpstraat wordt gereconstrueerd 
en tijdens die werkzaamheden zullen 
delen van de Dorpstraat afgesloten 
zijn. Voor de buurtbus route betekent 
dit, dat vanaf ongeveer woensdag 16 
oktober de driesprong Spechtstraat 
- Dorpstraat afgesloten wordt. De 
buurtbus rijdt dan vanaf de kerk 
naar de Lossersestraat dan linksaf de 
Leeuwerikstraat – linksaf Spechtstraat 
- linksaf Nachtegaalstraat,  rechtsaf 
Lossersestraat – Plechelmusstraat -linksaf 
Bentheimerstraat naar Oldenzaal.  
Dat betekent dat  de haltes “Spechtstraat 
en Sporthal Luttermolen” niet bereikbaar 

zijn en die haltes vervallen dus tijdelijk. 
De halte Spechtstraat wordt dan tij-
delijk verplaatst naar de driesprong 
Spechtstraat- Nachtegaalstraat, onge-
veer ter hoogte van het voetpad naar de 
Merelstraat.
Wanneer de driesprong Dorpstraat-
Spechtstraat weer wordt vrijgegeven, 
vervalt de halte bij de Nachtegaalstraat 
en rijden we via de halte Spechtstraat 
en dan linksaf Dorpstraat door het dorp 
naar de Bentheimerstraat. 
Eind november zal de reconstructie 
Dorpstraat afgerond zijn en dan gaat de 
buurtbus weer de normale route rijden. 
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NIEUWS VAN STICHTING 
DORPSBELANGEN DE LUTTE

Dorpspomp De Lutte
Zoals we eerder al konden melden hebben we een geldbedrag gekregen van Univé 
voor het realiseren van een dorpspomp. De vrijwilligers zijn hier voortvarend mee be-
zig en de contouren worden langzaam maar zeker zichtbaar. De pomp wordt gebouwd 
in een werkplaats van een van de vrijwilligers. Wekelijks op de woensdagavond zijn 
zij daar bezig. Waar de pomp precies komt te staan in De Lutte is nog niet bekend. 
Hierover zijn we in overleg met de gemeente Losser en ODIN. De laatste adviseert de 
gemeente in het project “Kwaliteitsimpuls De Lutte”. De pomp zal zeker een promi-
nente plaats krijgen. Het water wat uit de pomp komt is drinkwater en zal het huidige 
waterpunt gaan vervangen. Zoals je kunt zien op de foto hebben we er voor gezorgd 
dat bij toekomstige opgravingen bekend is wie de sponsor en bouwers zijn geweest!!

Voortgang werkzaamheden Dorpstraat
Iedereen heeft het wel gezien of gemerkt, de werkzaamheden aan de Dorpstraat zijn 
bezig. Dit geeft wellicht overlast en door tegenvallers loopt het ook nog iets vertraging 
op. Maar het eindresultaat is de moeite waard. De eerste contouren van de nieuwe 
bestrating en trottoirs worden al zichtbaar. De eerste fase is nu bijna afgerond en de 
volgende zal binnenkort starten. Al met al zou het eind van het jaar gereed moeten 
zijn. Maar iedereen weet: ’T WÖD EERST SLECHTER VEUR DAT HET BETTER WOD.

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
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Met de collecte van HandicapNL is in Beuningen €626,35 en in De Lutte  €836,49   op-
gehaald. Wij bedanken alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben. 

Mevrouw M. Beernink, die maar liefst 37 jaar lang heeft gecollecteerd, heeft aangege-
ven na dit jaar te zullen stoppen, en ook van dhr. Swennenhuis (25 jaar), mw M. Koop 
(11 jaar), mw I. Oude Egbrink (25 jaar) en mw. K. Achterberg (15 jaar) namen we per 2019 
afscheid. We danken alle collectanten heel hartelijk voor hun jarenlange en belangelo-
ze inzet!

Tegelijkertijd zoeken we dus ook nieuwe enthousiaste collectanten die zich eens 
per jaar een aantal uren willen inzetten voor handicapNL. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven per mail: miriam@bekke.nl, of voor vrijblijvende informatie bellen met 
06-15171647.

Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd. 
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt mee-
doen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je  weer-
baarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen 
om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden 
tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete 
maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een 
handicap te kijken. 

Collectant gemist? Op de website  www.handicap.nl kan online gedoneerd worden.

COLLECTE HANDICAPNL EEN SUCCES

DONATEURSKAARTENACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE

De jaarlijkse donateurskaartenactie van 
de Sint Plechelmus Harmonie is weer 
gestart. Een actie die in het leven is 
geroepen om een bijdrage te vragen 
voor al hetgeen onze vereniging voor de 
dorpsgemeenschap doet. 
Het lijkt heel gewoon, sinterklaasin-
tocht-, inhalen communicantjes, de 
carnavalsoptocht, Koningsdag, de palm-
pasenoptocht, het Plechelmusfeest en 
andere dorpsactiviteiten, de harmonie is 
erbij. Allemaal activiteiten waar wij ook 
graag in de toekomst onze medewerking 

aan blijven verlenen. Hiervoor moeten 
wij repeteren, nieuwe leden opleiden, 
instrumenten onderhouden en als het 
nodig is nieuwe aanschaffen. Door ons 
voor € 7,- te steunen draagt u daar een 
belangrijk steentje bij en kunnen wij ook 
het komende jaar bijdragen aan de ver-
schillende maatschappelijke activiteiten 
voor De Lutte. 
Als een van onze leden bij u aan de deur 
komt om te vragen of u ons ook in 2020 
wilt steunen vertrouwen wij op een posi-
tief antwoord! 
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DAG VOOR DE OUDEREN

De dag voor ouderen van onze geloofsgemeenschap is dit jaar op woensdag 13 
november in het parochiecentrum. Vanaf 10.30 uur met een maaltijd.  
Thema: ouder worden doen we samen. U kunt zich hiervoor opgeven bij parochie-
centrum. Aanmelden kan tot 12 november. Telefoonnummer: 551203

Werkgroep diaconie

Sport verbindt en maakt het mogelijk om 
lekker in je vel te zitten, gezond te eten, 
gebruik te maken van goede voorzie- 
ningen, jezelf uit te dagen en trots te zijn 
op wat je doet. Ook biedt het een kans 
om meer naar elkaar om te kijken, voor 
elkaar te zorgen, te werken aan uitda- 
gingen als; eenzaamheid, armoede, 
drugsgebruik, overgewicht en ga zo maar 
door. Daar kun je zelf, als vereniging, als 
fysio, als huisarts, als zorginstelling, school 
en als ondernemer een bijdrage aan 
leveren.

Het is maar net wat je ermee wil, hoe je 
kijkt naar bovenstaande en of je dat ook 
zo ziet en er wat mee wil.

Het biedt namelijk veel kansen, mogelijk-
heden om jezelf, je vereniging en anderen 
bijvoorbeeld te ontwikkelen en aan de 
andere kant is het zinvol en nodig. Denk 
maar aan de zorgpremie die je betaald en 
jaarlijks stijgt, denk maar aan de mensen 
die het niet zo goed hebben, denk ook 
aan dat het waardevol is om anderen te 
helpen. Zo zijn er nog veel voorbeelden. 
De kinderen een omgeving bieden waar 
ze uitgedaagd en geïnspireerd worden, 
waar ze zich kunnen ontwikkelen en 
plezier hebben.

Of als je bezig wilt met LED verlichting, 
zonnepanelen, voldoende en goeie 
vrijwilligers krijgen, materialen aanschaf-
fen en delen met elkaar. Dit zijn ook de 
onderwerpen waarmee we aan de slag in 
het traject naar een sportakkoord. 

Om het praktisch en behapbaar te 
houden hebben we de gemeente Losser 
opgedeeld in 3 delen, namelijk; Losser, 
Overdinkel/Glane en De Lutte/ Beuningen 
en in elk deel gaan we concreet aan de 
slag met bovenstaande onderwerpen. 
Het traject loopt, de kick off is geweest 
en in De Lutte hebben ze de 1ste avond 
achter de rug. In het Dorpshoes van De 
Lutte is er een groep betrokken mensen 
aan de slag gegaan. De eerstvolgende 
avond zal op 4 november bij SV De Lutte 
plaatsvinden en als je wilt bijdragen ben 
je van harte welkom.

Op 21 oktober komen we voor ‘Losser’ 
samen in de kantine van AJc’96 en op 22 
oktober zal dat voor Overdinkel/ Glane 
zijn in het Trefhuus. Ook hier geldt als je 
wil bijdragen ben je van harte welkom. 
Mocht je meer willen dan kun je contact 
opnemen met de sportformateur, Richard 
Migchielsen. Hij begeleidt dit traject en is 
te bereiken op 06-20995262 of per mail te 
bereiken via richard@investtogrow.nl.

GESLAAGDE NETWERKBIJEENKOMST IN DE LUTTE
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We kunnen het ons al bijna niet meer 
voorstellen, maar het is nog maar een 
paar weken geleden dat we ’s avonds tot 
in de late uurtjes buiten konden zitten. 
Op één van die zwoele zomeravonden zat 
ik op de picknicktafel midden in het dorp 
te wachten op een afspraak. Ik was veel 
te vroeg, maar dat vond ik helemaal niet 
erg. In de zomer is het zo gezellig druk in 
ons dorp dat ik me prima vermaakte met 
niks doen.
Ik staar wat voor me uit als er net voor me 
een auto met een Duits kenteken stopt. 
Ik heb geen verstand van auto’s, maar 
het lijkt me een flinke bak. En je weet 
wat ze zeggen: ‘Hoe deftiger de auto, 
hoe knorriger de kop’. Ook in dit geval 
klopte dat weer volkomen. Met een grote 
zonnebril op z’n snuit doet ie alsof ie niet 
naar me kijkt. Even later stopt er een paar 
parkeerplaatsen verder een auto met een 
Nederlands kenteken. Er zit een vrouw 
in met een grote zonnebril. Ze doet alsof 
ze niet naar me kijkt. En alsof ze niet naar 
hém kijkt. Zo hebben we alle drie even 
wat ongemakkelijke minuten waarin we 
doen alsof we geen blikken uitwisselen. 
Dan stapt de knorrekop uit en loopt naar 
de andere auto... Ik voel nattigheid. Dit 
kan maar één ding betekenen. Als ze 

samen in de auto zitten houden ze me 
nog even in de gaten. En ik hen. Dan 
buigen ze zich even heel kort naar elkaar 
toe en  rijden weg. Ik grijns. Stiekem smul 
ik van dit soort dingen.

Een paar dagen later ben ik aan het 
werk. Ik sta in Hengelo langs de 
Oldenzaalsestraat te wachten. Omdat het 
zo gruwelijk warm is draag ik een zomer-
jurkje. Ik heb straks een bouwvergadering 
en rij met de projectleider van de aanne-
mer mee daar naartoe. Al snel zie ik hem 
aan komen rijden met zijn Audi, een flinke 
jongen gok ik. Met iets te veel snelheid 
komt hij voorgereden en parkeert zijn 
auto een beetje asociaal half op de stoep. 
Ik open de deur en stap snel in, we zijn al 
laat. Hij buigt wat naar me toe om zijn tas 
weg te zetten die voor mijn voeten staat. 
Als we wegrijden zie ik aan de overkant 
van de straat een vrouw op een bankje 
zitten. Ze grijnst. Ik denk aan knorrekop. 
En ik baal van mezelf. Van alles wat ik die 
avond op de picknicktafel heb gedacht. 
Van dingen die er misschien niet waren, 
maar die ik al zeker wist. Niet alles is wat 
het lijkt. Sommige dingen wel.

Tessa

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KNORREKOP

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING
De opbrengst van de collecte Nierstichting is voor Beuningen 512,38 euro en voor 
De Lutte 1101,19 euro. Langs deze weg wil ik nogmaals de collectanten bedanken 
voor hun inzet.

Ine Oude Elferink
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KIEK ES

Zo moeder, zo dochter. Nadat eerder dit 
jaar de digitale wisselbeker al eens kon-
den opgestuurd naar Chantal Kleissen-
Oelering is het dit keer haar dochter Tess 
die in de prijzen valt. Of de foto misschien 
gemaakt was van de blauwe hond in 
het arboretum? Om precies te zijn: Tess 
meende dat Tessa het oor van dit kleurrijk 
beest had gefotografeerd. Nou was dat 
laatste niet helemaal het geval. Volgens 
de fotograaf betrof het toch echt de staart 
van het beest. Maakt ook helemaal niets 
uit: Tess is de terechte winnaar met haar 
inzending en heeft de digitale wisselbe-
ker aan huis bezorgd gekregen.     
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

HERFSTTINTENTOCHT O.L.V. EEN GIDS IN DE LUTTE

De herfst is in begonnen! Deze charman-
te natuurovergang naar de prachtige 
herfstkleuren en kleurrijke paddenstoe-
len is altijd weer een pretje! Dit laten we 
niet zomaar aan jullie neus voorbij gaan 
en daarom organiseert de Tourist info 
een herfsttintenwandeling op zaterdag 
26 oktober a.s.! Het vertrek is om 10.30 
uur bij Tourist info De Lutte aan de 
Plechelmusstraat 14.
Trek de wandelschoenen maar aan en 
ga met onze gids op pad in deze 4 uur 
durende tocht over o.a. de Loabult en 

de Hakenberg in De Lutte. Onderweg 
vertelt onze gids Tonny in een notendop 
de historie van dit prachtige gebied. En 
daarna sluiten we af met een heerlijk 
kopje koffie/thee met wat lekkers in het 
centrum van De Lutte. 
Ga je mee? Van tevoren wel even opge-
ven bij de Tourist info, tel: 0541-551160 
i.v.m. het maximum aantal deelnemers.

Voor meer informatie over de herfst-
tintenwandeling ga naar onze website: 
visitdeluttelosser.nl
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Zondag	20	oktober	
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	

het	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	Kerkhof	Jonkman	
Lectrice	 	 :	mevr.	T.	Hesselink	
Misdienaars		 :	Bart	Rolink	en		
	 	 	 		Lars	Grote	Beverborg	
Collecte	 	 :	2e	collecte	voor	Missiezondag	
10.30	uur	 	 :	Doopviering	
	 	 	 	 	
Dinsdag	22	oktober	 	:	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	23	oktober			 	:	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zondag	27	oktober	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 						:	Ytse	de	Cock	van	Delwijnen	en	Christiaan	Steenbeke	
	
Dinsdag	29	oktober	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag	30	oktober	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	
Zaterdag	2	november:	Allerzielen	
20.00	uur	 						:	Communieviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	mevr.	I.	Schraven	
Lectrice	 		 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
Misdienaars	 						:	Eva	Oude	Egbrink	en	Tess	Kleissen	
Collecte	 						:	2e	collecte	voor	onderhoud	van	het	kerkhof	en	
	 	 								extra	kosten	voor	Allerzielen	
	
	Zondag	3	november	is	er	geen	viering	
	
Dinsdag	5	november	 :	19.00	uur	Rozenkrans	
Woensdag		6	november		 :	19.00	uur	Eucharistieviering	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
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Overleden:	
Jan	Olde	Rikkert,	Roorderheurnerweg	1	De	Lutte.	Op	de	leeftijd	van	84	jaar.	
Ans	Lucas-olde	Theussink,	Leeuwerikstraat	6	De	Lutte.	Op	de	leeftijd	van	81	jaar.	
Mini	Badart-Post,	Nachtegaalstraat	27	De	Lutte.	Op	de	leeftijd	van	69	jaar.	
	
	
Intenties	
Zondag	20	oktober:		
Ouders	Zwijnenberg-Kamphuis,	Gerhard	Koertshuis,	Herman	Koertshuis,	 
Jan	Olde	Rikkert,	Ans	Lucas-Olde	Theussink,	Mini	Badart-Pots.	
	
Zondag	27	oktober:		
Overleden	fam.	Punt,	Annie	Vlutters-Kamphuis,	Gerhard	Koertshuis,	Ben	uit	het	
Broek,	Marietje	Punt-Boers,	Ouders	Gieslink-Frielinck,	Jan	Olde	Rikkert,		
Ans	Lucas-Olde	Theussink,	Mini	Badart-Pots.	
	
Jaargedachtenis:		
Hendrik	Jozef	Grunder,	Marietje	Bonnes-Kortink,	Johnny	Punt,	Johan	Beernink	
(Hoge	Kavik).	
	
Zaterdag	2	november:		
Echtpaar	van	Benthem-Reijmer,	Overleden	fam.	Punt,	Ouders	Benneker-
Steghuis,	ouders	Notkamp-Nijhuis,	ouders	Schopman-Aveskamp,	Ouders	
Beernink-olde	Meijerink,	Henk	grote	Beverborg,	Ouders	Nijhuis-Aveskamp	met	
Joke	en	Jos,	Annette	Olde	Hendrikman-Wigger,	Ouders	Tijans-Volker,	Bernard	
Sanderink,	Ouders	Jeunink-Pots,	ouders	Jeunink-Boers,	Fien	Bosch-Wekking,	
Ouders	Zanderink-Welhuis,	Gerhard	grote	Beverborg,	Jan	Schurink,	Hennie	en	
Riekie	Westerik-Dreijerink,	Martinie	Huegen-Zonsbeek,	Ouders	Olde	Rikkert-
Oosterbroek,	ouders	Grote	Punt-Nijhuis,	Johan	Closa	Reynès,	Frans	Punt,	Paula	
Benneker,	ouders	Reijmer-Schulte,	Bennie	Gilbers,	Ouders	Kuiphuis-Werkhoven,	
Hubert	Velthuis,	Ouders	Schiphorst-Grashof,	Femie	Wigger-Schurink,	Ouders	
Hooge	Venterink-Notkamp,	Ouders	Kortman-Spekhorst	en	Marian,	Ellie	en	Henk	
Koertshuis-Heetkamp,	Annie	Pikkemaat-Peterman,	Truus	Egberink-Grashof,	
Tonnie	Oosterbroek,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	Ouders	Volker-Westerik,	Suzette	
Nijhuis-Oude	Groote	Beverborg,	Hennie	Schopman,	Ouders	Koekoek-Egberink,		
Ouders	Meijer-Notkamp	en	Henk	Meijer,	Ouders	Westerik-Welhuis,	Riek	van	
Rijn-ter	Woerds,	Frans	Koertshuis	en	overl.	Fam.,	Ouders	Welhuis-Kuipers,		
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Gerhard	Welhuis	(Bavelsweg),	Herman	en	Leny	Nijhuis-Kleijhuis,	Ouders	
Schasfoort-Koekkoek,	Jan	Lentfert,	Annie	Nijhuis-Beernink,	Ouders	ter	Brake-
groote	Beverborg,	Ouders	grote	Beverborg-ter	Brake,	Annie	Niehof-Nolten,		
Marie	Snippert-ten	Barge,	Jan	Kok,	Willy	Punt,	Ouders	Schurink-Gras,		
Gerrit	ter	Beek,	Edwin	Oude	Ophuis,	Martijn	Olde	Riekerink,	Theo	Meijerink,	
Louis	van	der	Vechte,	Minie	Lentfert-Strootman,	Annie	Schasfoort-Lohuis,	
Ouders	Visschedijk-Notkamp,	Mevr.	Boers-Brookhuis,	Hubert	Velthuis,	Marietje	
Bonnes-Kortink,	Riekie	Alink-Beernink,	Johnny	Punt,	Ouders	Steunebrink-
Benneker,	Benny	Luyerink,	Annie	Evering-Meijer,	Echtpaar	Seijger-Bulthuis,	
Ouders	Luyerink-Bulthuis,	Marietje	Bulthuis,	Henk	van	Leijenhorst,	Bennie	Pot,	
Frans	Brookhuis,	Jan	Nijhuis	(Beatrixstraat),	Ouders	Nijhuis-Schopbarteld,	Annie	
Seijger-Bulthuis,	Marietje	Bulthuis,	Jan	Olde	Rikkert,	Sander	Koertshuis,	Ans	
Lucas-Olde	Theussink,	Mini	Badart-Pots,	Johan	Closa	Reynès,	Ouders	Lentfert-
Siegerink,	Bernard	Hampsink,	Ouders	Beernink-Borggreve	en	Johan,	Gerhard	
Koertshuis,	Herman	Koertshuis,	Mevr.	Boers-Brookhuis,	Hubert	Velthuis.		
	
Jaargedachtenis:		
Jan	Swennenhuis	(Postweg),	Johan	Bulter.	
	
Pastorpraat	
Wie	ben	jij	ten	diepste?	
Wanneer	ik	deze	woorden	uittik	op	mijn	laptop	is	het	de	vooravond	van	11	
oktober,	de	dag	die		wereldwijd	in	het	teken	staat	van	de	coming-out.	Met	deze	
dag	wil	men	mannen	en	vrouwen	helpen	om	“uit	de	kast	te	komen”,	om	aan	de	
omgeving	eindelijk	te	durven	vertellen	wie	zij	ten	diepste	zijn,	tot	welk	geslacht	
zij	zich	voelen	aangetrokken.	Ik	weet	als	begeleider	van	jonge	homoseksuelen	
welk	een	moeilijke,	innerlijke	strijd	zij	hebben	gestreden	eer	zij	er	mee	voor	de	
dag	durven	te	komen.	Gelukkig	wordt	hun	geaardheid	binnen	familie	en	
vriendenkring	vaak	als	positief	ervaren	om	te	mogen	zijn	wie	zijn.	Nog	veel	
moeilijker	is	het	om	te	moeten	ervaren	dat	je	in	een	verkeerd	lichaam	geboren	
bent	en	je	je	als	meisje	meer	man	voelt	dan	vrouw	of	omgekeerd.		
We	hebben	ervaren	dat	niet	ieder	van	ons	past	in	het	strakke	rollenpatroon	man	
of	vrouw	en	er	ook	andere	liefdesbetrekkingen	mogelijk	zijn,	zoals	die	van	
hetzelfde	geslacht.	Blijkbaar	heeft	God		een	grote	diversiteit	in	Zijn	veelkleurig	
scheppingswerk	gelegd.	Als	Kerk	mogen	wij	de	mensen	die	anders	geaard	zijn	of	
worstelen	met	hun	identiteit	niet	in	de	steek	laten,	maar	zijn	wij	verplicht	met	
hen	op	tocht	te	gaan	om	hun	geluk,	hun	levensstaat,	hun	identiteit	te	vinden	en	
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ze	erin	bevestigen.	Op	diverse	plekken	besteden	ook	de	kerken	aandacht	aan	
deze	doelgroep	en	organiseren	bijeenkomsten	en	vieringen	voor	de	LHBT-ers	en	
allen	die	solidair	zijn	met	hen.	Als	Kerk,	als	Gods	Volk	onderweg,	mogen	zij	ook	
met	ons	mee	trekken	en	de	aarde	meer	kleur	geven	om	daarin	ook	beeld	van	
God	te	kunnen	zijn.		
Mogen	wij	hen	het	gevoel	geven	dat	hun	leven	kostbaar	is,	dat	hun	leven	ertoe	
doet,	zij	er	mogen	zijn	zoals	ze	zijn,	en	dat	wij	hen	de	ruimte	geven	om	vanuit	
hun	eigen	identiteit	de	levensroeping	als	mens	waar	te	kunnen	maken.		
	 	 	 Pastor	Jan	kerkhof	Jonkman	

	
Rectificatie:	Naar	de	eerste	Communie		
In	het	vorige	Luutke	stond	een	foutieve	datum	vermeld	van	de	infoavond	over	
de	Eerste	Heilige	Communie.	Deze	is	dinsdagavond	29	oktober		om	20.00	uur	in	
het	Parochiecentrum	in	de	Lutte.	
Kinderen	die	graag	mee	willen	doen	en	niet	op	de	basisschool	in	De	Lutte	zitten	
kunnen	zich	opgeven	via	het	emailadres;	commwerkgroep@gmail.com.	Hier	
kunt	u	ook	terecht	voor	nadere	informatie	en/of	vragen.	
	 	 	 Communiewerkgroep	De	Lutte	
	
Allerzielen	
Zaterdag	2	november	is	het	Allerzielen.	‘s	Avonds	om	20.00	uur	gedenken	wij	
onze	overledenen	met	een	communieviering	in	onze	kerk.	De	zang	wordt	
verzorgd	door	het	Plechelmuskoor.	
Bijzondere	aandacht	is	er	voor	de	overledenen	die	afgelopen	jaar	van	ons	zijn	
heengegeaan.	Voor	ieder	wordt	een	kaars	aangestoken	in	de	kerk.	
Na	afloop	van	deze	viering	wordt	u	een	grafkaars	aangereikt	en	gaan	we	naar	het	
kerkhof	voor	een	kort	gebed	en	gezang,	waarna	de	rustplaats	van	de	
overledenen	wordt	gezegend.	
Het	kerkhof	is	voor	deze	avond	sfeervol	verlicht	met	fakkels.	
Het	is	handig	een	klein	zaklampje	mee	te	nemen.	We	nodigen	u	van	harte	uit	
voor	deze	viering.	
	
Liturgische	kleding	parochieel	voorganger	en	lectrice	
Binnen	de	werkgroep	liturgie	ontstond	de	vraag	of	we	ons	niet	moeten	gaan	
aanpassen	aan	de	omringende	parochielocaties	die	geen	liturgische	kleding	
dragen.	Onze	vrijwillige	parochiële	voorgangers	en	lectrices	zijn	gelovigen	
voortkomend	uit	de	eigen	geloofsgemeenschap.		
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De	vele	argumenten,	zowel	voor	als	tegen,	zijn	weloverwogen	besproken	met	
elkaar.	Samen	zijn	we	tot	een	besluit	gekomen	dat	parochiële	voorgangers	en	
lectrices/lectoren	in	zondagsvieringen,	afscheidsvieringen	en	uitvaarten	voor	
zullen	gaan	in	burgerkleding.	We	beseffen	ons	dat	het	wel	even	wennen	zal	zijn	
voor	de	kerkgangers.	Maar	in	overleg	met	de	kosters	en	de	locatieraad	hebben	
we	besloten	met	ingang	van	het	nieuwe	liturgische	jaar,	dat	is	de	eerste	zondag	
van	de	Advent,	geen	liturgische	kleding	meer	te	dragen.	
	 	 	 Namens	de	Locatieraad	St.	Plechelmus	De	Lutte	
	 	 	 Pastoraatswerkgroep	Liturgie	
	
Bedevaart	Kevelaer	op	1	november	
Op	vrijdag	1	november	wordt	vanuit	Twente	weer	een	bedevaart	naar	Kevelaer	
georganiseerd.	Deze	bedevaart	zal	begeleid	worden	door	pastores	uit	de	
parochie	Lumen	Christi	en	de	Pancratiusparochie.	
Hoofdcelebrant	in	de	plechtige	hoogmis	om	10.00	uur	in	de	basiliek	en	de	
sluitingsplechtigheid,	is	de	bisschop	van	Roermond,	Harrie	Smeets.	
Om	11.30	uur	zal	de	bisschop	in	de	forum	Pax	Christi	de	pauselijke	zegen	
uitreiken.	De	reiskosten	bedragen	€	20,-	per	persoon.	De	reiskosten	moeten	bij	
opgave	worden	voldaan.	Voor	deze	bedevaart	kunt	u	zich	opgeven	tot	23	
oktober	bij	Ria	Vloothuis.	Mail:	riavloothuis@hotmail.com	/	tel.	06-22044822.	
	
	

	

	

	

	

	

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	
	



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




