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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, 1 loopt van 29 december 2020 tot 19 januari 2021
kopij inleveren woensdag 23 december voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt 
u de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de 
gehele tekst af 0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088-5551155

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

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes. 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

H E T PA RO C H I EB E S T U U R , H E T PA S T O R E S T E A M, D E L O C AT I ER A D EN EN D E PA S T O R A AT S G RO EP EN W EN S EN U EEN

zalig Kerstfeest en een gezegend 2020
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Wij hopen u ook volgend jaar 
weer in een van onze kerken 

te mogen ontmoeten.

Ga naar www.lumenchristi.nl 
voor een overzicht van alle 

vieringen tijdens de feestdagen.

L O C AT I E S:  B E U N I N G E N - D E L U T T E

D E N E K A M P - L AT T R O P - N O O R D-D E U R N I N G E N 

O O T M A R S U M - T I L L I G T E

HET PAROCHIEBESTUUR, HET PASTORESTEAM, DE LOCATIERADEN EN DE PASTORAATSGROEPEN WENSEN U EEN

zalig Kerstfeest en een gezegend 2021



3

De programmering zag er zo veelbelovend uit bij het begin van dit jaar. In het weekend 
van 75 jaar bevrijding een bijzondere theateravond rondom het thema bevrijding, in 
juni de tweede editie van Zölf Met Nemm’n (ZMN), na de zomervakantie Jan Riesewijk 
die alsnog zijn opwachting komt maken in het Lutter dorpstheater en ter afsluiting van 
het oude jaar natuurlijk de tweede Lutter Oudejaarsconference.

Al vrij snel kon er een streep door de eerste twee activiteiten worden gehaald. Maar we 
bleven de hoop koesteren dat de strijd tegen het coronavirus in het najaar zover gevor-
derd zou zijn dat we de deuren van ons knusse theatertje weer konden openen. Omdat 
we heel graag weer iets wilden doen, is zelfs nog gekeken naar een alternatieve locatie. 
Niets mocht baten, ook Jan kon thuis blijven. Bleef over de Oudejaarsconference.

Al in een vroegtijdig stadium zaten we aan tafel met de artiesten om te kijken of er wel 
animo voor zo’n avond was. Omdat dat enthousiasme zeker aanwezig, werden heel 
voorzichtig de eerste teksten geschreven, ideeën uitgewisseld en een datum geprikt. 
Inmiddels is duidelijk dat we het virus  nog niet onder controle hebben. En dat dwong 
ons helaas tot de enig mogelijke beslissing: ook deze voorstelling gaat helaas niet door. 
Gezien de cijfers en de richtlijnen van het RIVM zou dat volgens ons niet verantwoord 
zijn geweest. Met anderhalve meter en mondkapjes kunnen we niet de sfeer creëren 
die de Oudejaarsconference vorig jaar tot zo’n geweldig succes maakte.

Samengevat komt het er dus op neer dat we een heel jaar niets hebben kunnen doen. 
Dat vinden we enorm spijtig, omdat het dorpstheater in korte tijd toch een begrip is 
geworden in ons dorp (en zelfs omliggende plaatsen). Maar niet getreurd. We zitten 
absoluut niet bij de pakken neer. We hebben goede hoop in het voorjaar weer van ons 
te kunnen laten horen. Aan ideeën geen gebrek. En aan enthousiasme zeker ook niet. 
Zoals een oud Twents gezegde luidt: ‘The Show Must Go On!’ 

DORPSTHEATER IN TIJDEN VAN CORONA

Er is nog niet heel veel te organiseren i.v.m. de COVID-maatregelen, maar we denken 
nog wel na over de feestdagen! Het is mogelijk om bij Maurien Wigger een kerst-
pakket te bestellen (met beschrijving kun je zelf een kerststuk maken). Maurien kan 
ook iets maken op bestelling. In kleine groepjes kun je ook bij haar thuis wat maken, 
hierover kun je haar bellen. Het telefoonnummer is 06-18215678.
Wel alvast voor alle leden: hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 (met hope-
lijk meer normale omstandigheden)

Vriendelijke groet namens het bestuur, 

Rita Gerritzen

ZIJACTIEF
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In ‘t Luutke heb ik de afgelopen jaren 
onder deze rubriek vele verhaaltjes mo-
gen schrijven over de geschiedenis van 
ons dorp en de bijzondere plaatsen en 
gebouwen. In het voorjaar ben ik hiermee 
gestopt na nog een aantal artikeltjes over 
De Lutte in oorlogsjaren en een afsluiten-
de constatering dat we wéér in oorlog 
zijn: nu met een onzichtbare vijand: het 
coronavirus.
Na een tijdje van “rust” (wat is dat?) be-
kruipt me weer het gevoel om af en toe 
opnieuw iets te schrijven in ons dorps-
blaadje, maar nu ook over zaken die de 

lezers aan het denken kunnen zetten. 
Moet dat in de vorm van een column (ik-
zeg-t-oe) of een “kroniekje” met inhoude-
lijk een stukje geschiedenis?
Na enig nadenken is dit verhaaltje een 
combinatie geworden van beide, want 
nadenken over het verleden is nodig om 
het heden te kunnen verklaren. Wat er 
nu gebeurt... is morgen of volgend jaar 
geschiedenis en... van de gebeurtenissen 
in het verleden kunnen we NU leren.
Daarom dit keer een korte terugblik in 
de geschiedenis elders, die nu in onze 
omgeving heel actueel is geworden 

KERKSLUITINGEN

KRONIEK  DE LUTTE
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namelijk kerksluitingen. In de parochie 
Tubbergen wil men bijvoorbeeld op 
termijn zes kerken sluiten en vele dorps-
genoten hier vragen zich af: Hoe gaat het 
met ons kerkgebouw in De Lutte?  Hoe 
ziet de toekomst er uit? Of...  hoe kan die 
toekomst er uit zien? Ik moet hierbij den-
ken aan mijn voetreizen naar Santiago de 
Compostella, naar Rome en naar hetgeen 
ik toen onderweg zag met name op  
“kerkelijk” gebied.
Tijdens de Franse revolutie die in 1795 
begon kwam het volk in opstand tegen 
de toen gevestigde orde, de adel en de 
geestelijkheid. Alle bezittingen van de 
kerk werden in die revolutie afgepakt van 
de kerkelijke instellingen en overgedra-
gen aan het volk. In de dorpen werden de 
kerken overgedragen aan de gemeente 
en dat zijn ze daar nog steeds. De dorps-
gemeenschap is daar verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van de 
gebouwen. De priesters mochten later 
wel komen om vieringen te verzorgen 
mits ze maar akkoord gingen met de 
grondbeginselen van de revolutie:  “vrij-
heid, gelijkheid en broederschap“. Deze 
grondbeginselen staan nog steeds hoog 
in het vaandel van het huidige Frankrijk.
Toen Napoleon na de revolutie de orde 
in Frankrijk herstelde en in 1810 ook 
Nederland inlijfde bij Frankrijk ging hij 
hier in Nederland niet zó ver maar wel 
“onteigende” hij toen vele kerktorens 
want dit waren z.i. strategische objecten.
Daarom zijn de kerktorens van Oldenzaal 
en Denekamp -200 jaar later- nog steeds 
eigendom van de gemeente. De kerkto-
ren van De Lutte bestond toen (helaas) 
nog niet, anders was de gemeente nu 
verantwoordelijk geweest voor het 
onderhoud. 

Tijdens mijn wandelingen door Frankrijk 
naar Santiago de Compostella in 1999 

merkte ik ook regelmatig dat het kerkge-
bouw eigendom was van de plaatselijke 
dorpsgemeenschap en dat de priesters 
soms “voorbijgangers” waren (net als ik 
als pelgrim/wandelaar).
Enkele keren ging ik achter in de kerk 
zitten, niet alleen blij om even verlost te 
zijn van de zware rugzak, maar ook om te 
kijken hoe een viering hier zou verlopen. 
Ik zag toen regelmatig dat na enige tijd 
een priester binnen kwam met zijn koffer-
tje om een viering te verzorgen. 
Hij zette z’n koffertje op het altaar, haalde 
hieruit zijn gewaad en attributen om een 
viering te verzorgen en wanneer er kin-
deren waren die gedoopt wilden worden 
of de 1e Communie kregen dan gebeur-
de dat tijdens die viering. Ook maakte 
ik eens mee dat een priester tijdens 
een uitvaart op het altaar een cassette 
radio zette voor een passende muzikale 
omlijsting want een zangkoor was er niet 
en zo kon hij even zitten. Bij het verlaten 
van de kerk gooide hij de inhoud van de 
collecteschaal achterin de kerk ook in 
zijn koffertje en daarna reed hij met zijn 
auto (citroen-eendje) de begrafenisstoet 
achterna. Is dat ook de toekomst rond ons 
kerkgebouw in De Lutte?  
Moet het kerkgebouw e.d. (zonder revo-
lutie ) eerst weer eigendom worden van 
de dorpsgemeenschap die het ook tot 
stand heeft gebracht zodat die dorpsge-
meenschap kan zorgen voor een multi-
functioneel gebruik? Moeten we hierover 
met z’n allen niet eens nadenken in deze 
coronatijd?
 
In afwachting op reacties...

Groetjes, blijf gezond en mooie 
feestdagen! 

Tonnie Bekke
Email: tonnie@bekke.nl
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Normaal gesproken is december al-
tijd een drukke maand voor de Losser 
Böggelrieders en Daansers. Tal van kerstac-
tiviteiten staan jaarlijks op het programma, 
waaronder deelname aan het bekende 
Dickens Festijn in Deventer en de kerst-
markt in het centrum van Losser. Dit jaar is 
natuurlijk alles anders en zou het ook voor 
de Böggelrieders en Daansers een stille de-
cembermaand worden.

Toch hebben de Böggels gemeend iets te 
willen organiseren. Dat dit best een uit-
daging is gezien de huidige regelgeving 
mag duidelijk zijn. Daarom is gekozen voor 
een “Kiek in de Kerststal”. Dit betekent dat 
het onderkomen van de Böggelrieders, 
de Böggelschuur op Erve Kraesgenberg 
in Losser omgetoverd wordt tot een grote 
kijkdoos. Achter elk raam of raampje is een 
kerststal, kerstgroep of kerstdorpje te be-
wonderen. Vanaf de buitenkant kunnen de 
diverse kersttaferelen aanschouwd wor-
den om zo ook in deze donkere dagen een 
vleugje kerst te ervaren.

Om zoveel mogelijk spreiding van bezoe-
kers mogelijk te maken is de Kiek in de 
Kerststal ruim drie weken te bezoeken. De 
entree is vanzelfsprekend vrij, wel is een 
vrije gift mogelijk om hiermee de onkosten 
te dekken. De expositie is van zaterdag 12 
december t/m zondag 3 januari dagelijks 
te bewonderen van 10.00-20.00 uur.
 
Route Kiek in de Kerststal
In samenwerking met Tourist Info Losser 
wordt er een wandelroute van ca. 3 km 
uitgegeven. De route start in het cen-
trum van Losser en gaat door het centrum 
langs prachtig ingerichte kerstetalages en 
langs bijzondere plekken zoals Thomas 
winterkerstdorp en de Dorpsbleek. Om 
vervolgens een bezoek te brengen aan 
de kerstexpositie. Voor de kinderen is er 
onderweg een speurtocht. De route is 
vanaf 13 december verkrijgbaar. De route 
is rolstoeltoegankelijk en geschikt voor de 
kinderwagens.

Vanaf 12 december kun je de route down-
loaden op visitdeluttelosser.nl en afha-
len bij Tourist Info De Lutte-Losser en bij 
de volgende ondernemers: Grand Café 
Smit, Drankenspecialist ’t Raedthuys, 
Chocolaterie van Zutphen en Primera 
Marcel.
 
Maatregelen
Breng je een bezoek aan de expositie of ga 
je de route wandelen, hou je hierbij aan de 
regels van het RIVM. Geef elkaar de ruimte, 
vermijd drukte en blijf thuis bij griep- en 
verkoudheidsklachten.
Zijn de parkeerplaatsen vol kom dan op 
een ander moment. Ga ook eens op een 
ander tijdstip bijvoorbeeld ‘s ochtends op 
tijd of op een doordeweekse dag.

KIEK IN DE KERSTSTAL MET WANDELROUTE
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Voedselbanken in Nederland zijn, he-
laas, niet meer weg te denken. Wij als 
Voedselbank gemeente Losser krijgen 
veelvuldig de vraag van ‘Hoe werkt dit nu!’. 
Voedselbank Nederland heeft ca. 170 zo-
genaamde steunpunten. Deze ‘steunpun-
ten’ zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
bedrijfsvoering maar wel met de richtlij-
nen van het landelijke. Tevens werken deze 
eigen Voedselbanken binnen een gebied 
wat veelal een gehele gemeente omhelst. 
Stichting Voedselbank gemeente Losser 
heeft als werkgebied de gehele gemeen-
te Losser met haar kerkdorpen : Losser, 
Glane, De Lutte, Beuningen en Overdinkel. 
Betekend ook dat wanneer gezinnen uit 
deze dorpen ondersteuning wensen, 
zich kunnen aanmelden bij de Intake 
Voedselbank gemeente Losser. Daarnaast 
zijn onze 60 vrijwilligers uiterst actief  om 
binnen onze gemeente voedsel te werven.

 Normaliter staan deze vrijwilligers in de 
decembermaand twee weekenden bij de 
zes supermarkten in onze gemeente om 
houdbare producten in ontvangst te ne-
men. Door de huidige Corona omstandig-
heden worden wel de kratten en banners 
bij de supermarkten geplaatst en hopen 
we van harte dat inwoners op deze wij-
ze ons  ondersteunen. Onze Commissie 
Logistiek brengt de kratten en haalt de 

gedoneerde levensmiddelen op. Huidig 
hebben wij ca. 50 gezinnen welke gebruik 
maken van onze Voedselbank. Wij denken 
dat dit aantal de komende maanden fors 
zal toenemen.

Daarnaast zijn donaties zeker van har-
te welkom, vooral in deze tijd van min-
der aanvoer verse producten. Onze 
Pakketcommissie zet donaties om in verse 
producten welke nodig zijn om een ge-
zond en voedzaam pakket te kunnen afle-
veren. We zijn allemaal vrijwilligers en op 
z’n Twents gezegd : ‘Bie oos blif niks an de 
striekstok hang’n’ .

 Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 
staan onze kratten en Banner van 10.00 – 
18.00 uur bij De Spar van Martin Schreur. 
Uiteraard zijn donaties ook welkom. Dit 
kan op banknummer NL12RABO0159 0366 
74 t.n.v. Stichting Voedselbank Losser. Wilt 
u voor €1,92 per week Vriend worden van 
onze Voedselbank Losser? (VVL) Kijk even 
op www.voedselbanklosser.nl .

Blijf allen gezond, ondanks alles een fij-
ne decembermaand gewenst en alvast 
namens al onze cliënten, vrijwilligers en 
bestuur Voedselbank gemeente Losser: 
hartelijk dank. Jos in het Veld Voorzitter.
(vragen: 06-53265229)  

VOEDSELBANKEN IN NEDERLAND, HOE WERKT DIT?

De maandelijkse wandeling van de Kuiergroep van december wordt vanwege coro-
namaatregelen helaas opnieuw geannuleerd. Naar het zich laat aanzien zal de eerste 
wandeling in 2021 op woensdag 27 januari om 10.00 uur worden georganiseerd 
onder voorwaarde dat de coronaregels dan versoepeld zijn. Hopelijk tot dan!

KUIERGROEP DE LUTTE
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Onze jaarlijkse Adventsviering is op 
woensdag 16 december om 15.00 uur.  
Vanwege de coronaregels vindt de vie-
ring dit jaar niet plaats in De Vereeniging, 
maar in de Plechelmuskerk in De Lutte. 

Pastor Ingrid Schraven zal ons daarin 
voorgaan. Muzikale medewerking wordt 
verleend door enkele leden van het 
Plechelmuskoor met organist Raymond 
Breukers. 

Voor een kop koffie met een broodje 
wordt gezorgd. Er mogen maximaal 30 
gasten meevieren.  Denkt u aan uw kle-
ding, het zal niet warm zijn in de kerk, dit 

alles omdat we de RIVM-regels moeten 
volgen vanwege Covid-19. Het is fijn dat 
u deze viering ook kunt volgen via de 
kerkradio en www.kerkomroep.nl 

In tegenstelling tot eerdere advents-
vieringen is aanmelding verplicht. U 
kunt zich nog aanmelden tot 14 dec. 
bij Marian Voerman 0541-551805 of Aty 
Nijhuis 0541-511392

Na de viering wensen we elkaar een goe-
de voorbereiding op het Kerstfeest en 
natuurlijk ook fijne feestdagen. Hopelijk 
in goede gezondheid. 

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

Sinds donderdag 19 november zijn de deuren van de Bibliotheek 
weer open in Losser en het servicepunt in De Lutte. Het breng- en 
haalpunt in Overdinkel blijft tot nader bericht gesloten.

Openingstijden zijn voor de bibliotheek in Losser:
- Maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur
- Zaterdag van 10.00-14.00 uur
Er is dan ook een bibliotheekmedewerker aanwezig.

De openingstijden zijn voor het servicepunt in De Lutte:
- Maandag van 13.00-19.30 uur
- Woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur
Er is een medewerker aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Kijk voor de actuele openingstijden en geldende coronamaatregelen op 
www.bibliotheeklosser.nl

BIBLIOTHEEK LOSSER EN DE LUTTE WEER OPEN
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Ieder jaar organiseert de Tourist info een 
kerstwandeling op tweede Kerstdag. 
Omdat we niet met grote groepen bij 
elkaar mogen zijn en geen evenement 
kunnen organiseren brengen we als al-
ternatief twee nieuwe wandelroutes uit.
Er zijn bij de Tourist info twee winter-
wandelingen verkrijgbaar die iedereen 
op eigen gelegenheid kan lopen gedu-
rende de kerstvakantie. De ene wande-
ling van 8 km gaat over de Paasberg hier 
kun je onderweg genieten van het cou-
lisselandschap en prachtige vergezich-
ten met o.a. uitzicht op Ootmarsum en 
Duitsland. De andere route van 9 km gaat 

over landgoed Boerskotten dit is een af-
wisselend bosrijk gebied met ook weide-
grond. Ook laat de route je kennismaken 
met het (wat onbekende) natuurgebied 
Beerninkholt. 

De routeboekjes zijn voor € 2,- per stuk 
verkrijgbaar bij Tourist info De Lutte. Van 
18 december tot en met 3 januari zijn de 
routes te koop. Kijk voor onze actuele 
openingstijden en meer informatie op: 
visitdeluttelosser.nl

Bij aankoop van beide routes ontvang je 
een thematische fietsroute cadeau.

WINTERWANDELINGEN TOURIST INFO DE LUTTE

Traditiegetrouw worden er op oudejaarsdag voor het parochiecentrum oliebollen ver-
kocht. Helaas kan deze traditie dit jaar, net als zo vele andere activiteiten, vanwege het 
coronavirus niet doorgaan. We hebben intensief overleg gevoerd en zijn tot de conclu-
sie gekomen dat het onmogelijk is om deze activiteit ‘corona-proof’ uit te voeren. Daar 
komt bovendien bij dat een aantal van onze vrijwilligers tot de zgn. risicogroep behoren. 
Wij vinden het uiteraard ontzettend jammer dat we deze beslissing hebben moeten ne-
men maar nemen aan dat u daar begrip voor heeft. We hopen dan ook dat we u volgend 
jaar weer onder normale omstandigheden bij de oliebollenkraam kunnen begroeten!

Wij wensen u allemaal prettige feestdagen en een gelukkig maar bovenal gezond 2021.

Bestuur stichting Kerkebos

GEEN OLIEBOLLENACTIE
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“Stop thinking. Start doing!” 
Ja, hey! Dat bepaal ik zelf wel! dacht ik toen ik enkele weken geleden langs het voorma-
lige pand van BOR motoren liep. De grote, rode spandoeken schreeuwen je het al vanaf 
ruime afstand toe: “Hier is geen ruimte voor flierefluiterij!” En laat ik nou net dáár zo van 
houden, lekker beetje flierefluiten. Beetje eten, beetje niet sporten, beetje niksig en bé-
tje van alles. Dat beetje eten en dat beetje niet sporten blijkt fysiek gezien trouwens niet 
de beste combinatie, zo bleek de afgelopen maanden.

Verstandelijk gezien zou een abonnementje bij de nieuwe sportschool dus helemaal 
niet zo’n gek idee zijn. Maar jongens, ik laat me niet chanteren door zo’n schreeuwerig 
spandoek, dacht ik zelfvoldaan terwijl ik een handjevol chocoladepepernoten in m’n 
mond mikte. En toen de sportschool begin november opende, lag ik dan ook tevreden 
op de bank een filmpje te kijken. Tikkie trots zelfs misschien, vanwege mijn hardnekkige 
recalcitrantie.

Ondanks mijn vastberadenheid, werd ik toch wat zenuwachtig toen ik in die eerste da-
gen van november zag hoe druk het was bij FitZone. Oh gottegottegot. Stress! Want 
je weet het gewoon hè… Er is geen ontkomen aan. Het wordt weer zomer, het wordt 
áltijd weer zomer. En ik zag het al voor me, de hele Lutt mooi strak in z’n velletje op het 
Hulsbeek. Echt iedereen, behalve ik.

Ik zette mijn zakje pepernoten weg en schoorvoetend ging ik toch maar eens kijken. 
Gewoon alleen even kijken hoor, verder niks. Een krappe drie minuten later stond ik 
met al mijn overtollige speklapjes op de weegschaal, hing ik in een godsonmogelijke 
houding in de gewichten en had ik een abonnement afgesloten. Ik had nog net genoeg 
benul om maar eerst eens een lidmaatschap van drie maanden af te sluiten, zelfkennis 
noemen ze dat geloof ik.

Rick vertelt ondertussen dat wanneer ze vanwege corona moeten sluiten, ze mijn abon-
nement dan even bevriezen. Het besef dat dat scenario zich voor kan doen, voelde toch 
even als een lichtpuntje. Als een uitweg zonder gezichtsverlies. Maar dat heb ik natuur-
lijk aan niemand verteld, want ik schaam me rot voor die egoïstische gedachte. 

Sinds die avond ben ik wekelijks een paar keer bij FitZone te vinden. En ik moet eerlijk 
zeggen dat ik het wel een soort van leuk vind. Daarmee lijk ik misschien niet heel en-
thousiast, maar dat ben ik wel! Voor een sporthater als ik, is ‘een soort van leuk’ echt het 
maximaal haalbare op dit gebied. Tijdens het trainen op de apparaten speel je een soort 

 ZWEET YOU THE PLEURIS

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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KIEK ES

Net als bij de vorige Kiek Es! was het ook nu 
weer Rick Damhuis die ons als eerste het 
juiste antwoord via Facebook wist door te 
geven. Hij was wel echter zo sportief om 
daarbij te vermelden dat hij dat namens 
zijn moeder Elly deed. Zij had het bij het 
juiste eind toen ze het voormalige koet-
siershuis aan de Bentheimerstraat (aan de 
oprijlaan naar de villa Egheria) meende te 
herkennen. De wisselbeker blijft dus in de 
familie. Elly, van harte gefeliciteerd!

Dit keer geen tekening gemaakt van een 
herkenbaar stukje De Lutte gemaakt door 
Babs Oude Elferink, maar een foto ge-
maakt door haar moeder Anke. Ook hier 
geldt dus: het blijft in de familie. Denkt u 
te weten waar Anke dit plaatje heeft ge-
maakt, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook.com/
kiekesintluutke. In de reacties onder het 
betreffende bericht kunt u de locatie 
doorgeven. Veel succes en geef uw ogen 
goed de kost als u - met inachtneming van 
de RIVM-regels- door ons prachtige dorp 
loopt.

Pacman-achtig spelletje, en ik vind het verschrikkelijk als ik zo’n balletje mis. Dat trek ik 
serieus heel slecht. Dat Pacman zorgt er dus voor dat ik fanatiek blijf, de kantjes eraf lo-
pen is namelijk geen optie. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook de eerste veranderingen 
aan mijn lichaam nu al ga zien. Net onder mijn pink en ringvinger beginnen zich al echt 
duidelijk twee eeltplekjes af te tekenen. Je snapt het hè, ik ben apetrots! Dus voor wie nu 
nog twijfelt: “Stop thinking, start doing! And zweet you the pleuris!”

Tessa



12

Beste parochianen,

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat pastor Jacobs niet meer woonachtig is in de 
pastorie aan de Plechelmusstraat no 5. Hij is verhuisd naar een appartement in het kloos-
ter van de zusters van Denekamp. Na vele jaren woonachtig te zijn geweest in de hem 
zo vertrouwde pastorie heeft hij met enige weemoed afscheid genomen van een plek 
die een belangrijke plaats in zijn dagelijks leven had. Zijn verhuizing betekent niet dat 
pastor Jacobs De Lutte definitief de rug heeft toegekeerd. Hij zal nog geregeld voorgaan 
in de Heilige Eucharistie in de kapel van het parochiecentrum. Ik wens hem graag alle 
goeds en Gods zegen in deze volgende fase van zijn leven. 

Tsja en met het vertrek van pastor Jacobs komt er van de een op de andere dag een 
bijzondere woning beschikbaar. In het verleden toen iedere parochiekerk nog over 
een pastoor beschikte was het gebruikelijk dat deze zijn intrek nam in de pastorie. 
Dat is in De Lutte niet anders geweest. Ongetwijfeld is de bijzondere woning aan de 
Plechelmusstraat aan derden te verhuren, maar in strikt formele zin heet de pastorie een 
dienstwoning te zijn. De bewoner van de pastorie is daarom bij voorkeur werkzaam bin-
nen Lumen Christi. Sinds het samenvoegen van parochie kerken in grotere verbanden 
heeft niet langer iedere RK kerk een eigen pastoor. Binnen Lumen Christi waar De Lutte 
deel van uitmaakt,  is pastor Munsterhuis de pastoor van zeven RK kerken in evenzoveel 
dorpen. En zoals u weet is hij woonachtig in Denekamp. Gezien de omvang van de hui-
dige parochie heeft iedere locatie vanuit het pastoraal team een locatie verantwoorde-
lijke toegewezen gekregen. Voor De Lutte is dit zoals bij velen van u bekend,  pastoraal 
werker Ingrid Schraven. Het zou denkbaar zijn dat gegeven de situatie de locatie ver-
antwoordelijke de dienstwoning betrekt. Daar komt natuurlijk wel het nodige bij kijken, 
zeker omdat een partner, kinderen en eigen woning begrijpelijk een zeer belangrijke rol 
spelen in de besluitvorming. Uiteraard voor zover er al wordt overwogen te verhuizen 
naar de pastorie in de Plechelmusstraat.

Omdat de woning beschikbaar is heb ik als nieuwkomer in het pastores team van Lumen 
Christi de afweging gemaakt of mijn echtgenote en ik  in de pastorie zouden kunnen 
wonen. Ik heb het parochiebestuur van Lumen Christi en de locatieraad in De Lutte laten 
weten dat wij, graag onze intrek nemen in de pastorie. En dus hebben we onze woning 

De jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland heeft dit jaar in Beuningen en De Lutte 
het totaalbedrag van € 1278,80 opgebracht. We willen dan ook alle collectanten be-
danken voor hun bijzondere inzet in deze coronatijd.

Uiteraard bedanken we ook alle mensen voor hun gift.

Willie en Els Nijhuis namens Alzheimer Nederland

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND
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in Almelo te koop gezet en zijn wij met ingang van 8 december uw nieuwe buren. Wij 
zijn Anneke en Tom van Vilsteren. Ouders van drie kinderen, twee zonen en een doch-
ter. Behalve ouders zijn we grootouders van een kleindochter. Het aantal kleinkinderen 
neemt snel toe want er zijn er  twee op komst. Verhuizen zit een beetje in ons bloed want 
met de verhuizing naar De Lutte wordt het de vijfde keer dat we onze spullen inpakken. 
Vanuit Beuningen (bij Nijmegen) zijn we in 1991 naar Almelo verhuisd. In Almelo hebben 
we op drie verschillende adressen gewoond. Tussendoor hebben we een aantal jaren op 
Curaçao gewoond. Als krijgsmachtaalmoezenier was  ik daar destijds geplaatst.

Waarom een verhuizing naar De Lutte?  Buiten het gegeven dat de pastorie op een 
mooie plek is gelegens, geloof ik in presentiepastoraat. Dat klinkt misschien wat gewich-
tig, maar voor mij is present zijn een belangrijk kenmerk van pastoraat. Met het kleine 
dienstverband van 16 uur is realiseren van presentie nogal gecompliceerd. Daarbij rea-
liseer ik me dat present zijn in 7 kerkdorpen een forse uitdaging is. Die uitdaging is  met 
mijn dienstverband nog groter als je niet woonachtig bent in het verspreidingsgebied 
van de parochie. En uiteraard betekent presentie meer dan enkel woonachtig zijn in een 
van de kerkdorpen van Lumen Christi. Het helpt in ieder geval om je meer verbonden 
te voelen met de parochie. Mijn echtgenote Anneke en ik zijn blij dat ons deze gelegen-
heid wordt geboden. We kijken er naar uit. Wie er ook blij van wordt is onze border collie 
Kobus. Geen inwonende kinderen maar wel een enthousiaste hond. Kobus heeft inmid-
dels de door mij geplaatste afrastering rond de tuin geïnspecteerd en is tot de conclusie 
gekomen dat deze Kobus proof is.

Als een huis leeg is biedt dit de gelegenheid om te schilderen. In krap drie weken heb ik 
het huis van binnen geschilderd. Dat is dan weer het voordeel van een beperkt dienst-
verband. Maar alle gekheid op een stokje. Anneke en ik willen graag dienstbaar zijn aan 
een ieder waar wij mee te maken hebben of krijgen. Dat er met nieuwe bewoners van 
de pastorie het een en ander gaat veranderen is een natuurlijk proces. Ik ben niet de pas-
toor van De Lutte, net zo min als ik  voor locatie De Lutte aanspreekpunt ben vanuit het 
pastoresteam. Dat wil niet zeggen dat wij niet beschikbaar zijn, u wordt altijd geholpen. 
Maar ik hoop van harte dat u er begrip voor heeft als ik u met uw vraag of verzoek door 
moet verwijzen naar het secretariaat van Lumen Christi of de locatie verantwoordelijke. 
We komen elkaar in de taakvelden liturgie en diaconie waarin ik als diaken actief ben, 
ongetwijfeld tegen. Dat zal voor Anneke als nieuwe inwoner van De Lutte niet anders 
zijn. Graag wens ik u een goede voorbereiding op de kerstperiode die dit jaar anders zal 
zijn ten gevolge van de Corona crisis.

Communitate Valemus, samen zijn we sterk

Vriendelijke groet,

Anneke en Tom van Vilsteren
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Zondag 13 december: 
09.00 uur  : Communieviering met herenkoor 
Voorganger  : J. van den Bosch 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
 
Dinsdag 15 december :  19.00 uur Zij-actief 
Woensdag  16 december :  14.00 uur KBO 
     19.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 20 december:  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : pastor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Michelle en Christiaan Steenbekke  
 
Woensdag  23 december : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Donderdag 24 december: 
17.00 uur  : Kinderviering m.mv. Herenkoor 
Voorganger  : pastor I. Schraven 
22.00 uur  : Eucharistievierng m.m.v. dameskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars            : Lars Grote Beverborg en Christiaan Steenbekke 
Collecte                 : 2e Collecte voor versiering van de kerk 
 
Vrijdag 25 december: 
09.00 uur  : Viering met herenkoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  :  mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars            :  Michelle Steenbekke en Lars Grote Beverborg  
Collecte                 : 2e Collecte voor versiering van de kerk 
 
Zondag 27 december:  
09.00 uur  : Gebedsviering met dameskoor 
Voorganger  : parochieel voorganger 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
 
Woensdag  30 december : 19.00 uur Eucharistieviering 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
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Intenties 
Zondag 13 december: Jan Mensink, Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje 
Punt, Gradie Wigger-Meijerink, Henk Blokhuis, Frans Zwijnenberg.  
Jaargedachtenis: Ouders Mensink-Harbert, Gerrit Vrijkotte, Herman Nijhuis (Past. 
Geerdinkstraat), Gerard Benneker met Thijs en Thomas, Toon van Langen.  
 
Zondag 20 december: Elly Pross-Mensink, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Hubert 
Velthuis, Johan Willemsen, Henk Blokhuis, Gradie Wigger-Meijerink,  
Frans Zwijnenberg.  
Jaargedachtenis: Ouders Geertshuis-Perrevoort, ouders Mombarg-Wigger en Anne, 
Bennie Pot, Toon Steinmeijer, Lies Beernink-Berning, Riky Visser-Koertshuis, Gerard 
Boers, Lies Schasfoort.  
 
Kerst 24 en 25 december: 
Hermien Segerink, Maria Tijhuis-Kamphuis, Echtpaar van Benthem-Reijmer, ouders 
Wonniger-Rolink, ouders Scholten-oude Voshaar, ouders Benneker- Steghuis, 
Hendrik Jozef Grunder, ouders Schopman-Aveskamp, Fien Bosch-Wekking, Willy 
Punt, ouders Schiphorst-Grashof, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, ouders olde 
Hanter-Lansink, Henk grote Beverborg, Gerhard grote Beverborg, Annie Maseland, 
Jan Schurink, ouders Schoordijk-Grashof, ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, ouders 
Grote Punt-Nijhuis, Frans Punt, ouders Zwijnenberg-Koekenberg, ouders Reijmer-
Schulte, Bennie Gilbers, Jan Swennenhuis (Postweg), Gerrit Vrijkotte, Ria Grundel-
Schiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis, Truus 
Egberink-Grashof, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Jan Olde Rikkert, ouders 
Kuiphuis-Werkhoven, Marietje Haarman-Bloemen, Gerard en Truus Beernink-
Borggreve, ouders Rolink-Zanderink, Annie Rolink, ouders Rolink-Pikkemaat, ouders 
ter Beek-Schurink, Betsie Haafkes-Muntel, ouders Scheper-Rikmanspoel, ouders van 
Rijn-ter Woerds, ouders Hooge Venterink-Notkamp, ouders Kortman-Spekhorst en 
Marian, ouders Westerik-Kleijhuis, Hennie Schopman, Bernard Hampsink, ouders 
Blockhuis-olde Hendrikman en Els, ouders Olde Nordkamp-Welhuis, ouders Volker-
Ter Linde, ouders Volker-Westerik, Herman Pünt, ouders Dierselhuis-Bosch, Dini 
Heebing-Lentfert, Theo Heebing, ouders Lentfert-Siegerink, ouders Closa Reynes-
Rodrigo Vilaseca, Annette Olde Hendrikman-Wigger, ouders Withag-Punt en zoon 
Jos, Annie Niehof-Nolten, ouders grote Beverborg-ter Brake, Theo en Louis van de 
Vechte, Dieny Veltmaat, Frans en Annemarie Rosink, Marietje Punt, Frans Koertshuis 
en overl. fam., Johan Grashof, Johnny Punt, ouders Gieslink-Frielinck, ouders 
Reinink-Duivelshof, Johan Reinink, overl. fam. Zents-Kok, Hubert Velthuis, Bennie 
Pot, Marietje Bonnes-Kortink, Henk van Leijenhorst, Riekie Alink-Beernink, Benny 
Westerik, Marinus Oude Egberink, Alphons Pünt, ouders Bulter-groote Beverborg, 
ouders Koekoek Egberink en Jan Koekoek, Frans Brookhuis,  
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ouders Beernink-Borggreve en Johan, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, 
Martin Volker, ouders Hampsink-Rolink, Tonnie Oosterbroek, ouders Dwars-te 
Mölder, ouders Scheuten-Schurink & zonen, Hubert Sweerts, Gerald Koop, Johnny 
Koop, Jan Sweerts, Riky Visser-Koertshuis, Frans Zwijnenberg, ouders Nijmeijer-van 
Langen, Bennie Bosch, ouders Bosch-Wissink, ouders Grunder-Haarman, Gradie 
Wigger-Meijerink.  
Jaargedachtenis: Antonius Zwijnenberg, ouders Morsink-Grote Punt, ouders Bosch-
Benneker, ouders Grevinga-Wolters, Joke Grunder-Kroeze, Bernard Sanderink, Marie 
Bulter-groote Beverborg, Gerard Scheuten, Frans Maseland.  
 
Zondag 27 december: Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Frans 
Zwijnenberg, Gradie Wigger- Meijerink.  
Jaargedachtenis: Annie Pikkemaat-Peterman, Ouders Bentert-Nijhuis. 
 
Overleden: 
Ludgerus Segerink, Pastoor Geerdinkstraat 6. Op de leeftijd van 86 jaar. 
Henk Blokhuis. Pastoor Geerdinkstraat 34. Op de leeftijd van 71 jaar. 
Frans Zwijnenberg. Fleerderhoekpad 1. Op de leeftijd van 84 jaar. 
 
Pastorpraat 
Verlangen naar een lichtpuntje. 
Wanneer ik deze woorden tik op mijn laptop, hangt er een grauwe, kille nevel over 
het Twentse landschap, typisch weer in de donkerste maand van het jaar. De glans 
van het leven is weg. We hebben veel vrijheid en vanzelfsprekende dingen moeten 
inleveren. December is donkerder geworden dan voorheen, en meer dan ooit 
verlangen we naar een lichtpuntje in deze verwarrende en saaie tijd. Het lijkt alsof 
we zelfs aan de klanken van de midwinterhoorn kunnen horen dat het dit jaar 
anders is. Ook al klinken misschien ze doffer dan voorheen, ze helpen ons de moed 
erin te houden, het vol te houden tot er een nieuwe morgen aanbreekt, een morgen 
waar het hemels licht voor ons een nieuwe toekomst openbreekt. Een toekomst 
waarin we weer vrij zijn, mensen kunnen ontmoeten, elkaar weer mogen knuffelen 
en elkaars warmte en nabijheid mogen voelen. De tijd waarin het leven weer glans 
krijgt. Ook al zal Kerst anders zijn dan voorheen, we mogen wel vieren dat er hoop is, 
dat God ons nooit in de steek laat, dat Hij ook in onze donkere nacht de hemel 
openscheurt, om zijn liefde en trouw aan ons te schenken in een kwetsbaar 
mensenkind, zoals Hij dat ook 2000 jaar geleden liet zien. Uit die belofte mogen ook 
wij hoop putten, want de nevel die ons leven nu bedekt en die het uitzicht op onze 
toekomst belemmert, zal eens met hemelse barmhartigheid oplossen. De kerk zingt 
dan ook de Derde Zondag van de Advent: Gaudete in Domino, Verheugt u op de 
Heer, de redding is nabij. Mogen ook wij in die hoop en dat vertrouwen toeleven 
naar Kerst, het feest waarop de hemel nieuw licht laat schijnen over de aarde, 
goddelijk licht dat mensenharten ontroert en verwarmt.Diaken Jan Kerkhof Jonkman 
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Aanmelden voor de kerstvieringen 
Op dit moment bereiden wij ons voor op het vieren van Kerstmis met maximaal 30 
aanwezigen per viering. Daarbij houden wij de mogelijkheid open om op te schalen 
naar een hoger aantal als de richtlijnen van de overheid daartoe half december de 
mogelijkheid bieden. Wij vragen u daarom om u bij het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap aan te melden voor de viering die u graag zou willen bijwonen 
(dit geldt voor de vieringen op Kerstavond, eerste/tweede Kerstdag en de zondag na 
Kerst) en met hoeveel personen. Toelating tot de viering gebeurt op volgorde van 
aanmelding. Het locatiesecretariaat zal u laten weten of u bij de door u opgegeven 
viering aanwezig kunt zijn of dat u vooralsnog op de wachtlijst geplaatst wordt in 
afwachting van eventuele opschaling. Mocht u op een later moment besluiten om 
toch niet naar de viering te gaan, dan vragen wij u om dit door te geven aan 
secretariaat zodat iemand anders kan worden toegelaten. 
Alle vieringen kunnen via de kerk TV en via de website van de parochie digitaal 
bijgewoond worden (in De Lutte via de kerkradio).Wij realiseren ons dat hiermee 
een drempel wordt opgeworpen en dat mensen hierdoor teleurgesteld kunnen 
worden. Wij zouden ook zo graag onbelemmerd en met ieder die dat wil Kerst willen 
vieren. Maar dit jaar is het anders. We hopen op uw begrip en wensen u, ondanks 
alles, een goede voorbereiding op de Kerst. Pastoraal team parochie Lumen Christi. 

Communie thuis voor Kerst 
Omdat vele ouderen vanwege de corona maandenlang niet meer naar de vieringen 
in de kerk konden, en daardoor de Heilige Communie niet konden ontvangen, komt 
het pastoraal team met het voorstel om in de dagen voor Kerst (van 21 tot en met 
23 december) bij die groep parochianen de communie thuis te brengen. Wilt u 
hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u dit doorgeven, met vermelding van adres 
en telefoonnummer, bij het secretariaat in uw eigen geloofsgemeenschap. We zullen 
heel zorgvuldig en corona proof te werk gaan bij dit aanbod. Schroom niet om u te 
melden indien u graag voor kerst thuis de communie wilt ontvangen. 
Pastoraal Team Lumen Christi 
 
Een ‘kerstfilm’ in plaats van de Adventstocht en de Kinderkerk kerstbijeenkomst in 
2020. In de katholieke kerk kennen we veel tradities. Ook in onze kerk van De Lutte. 
Tijdens de adventsperiode is er de Adventstocht en op kerstavond de Kinderkerk 
kerstbijeenkomst. Maar dit jaar verhindert corona deze twee tradities. Dus geen 
Adventstocht en ook geen Kinderkerk kerstbijeenkomst. Maar gelukkig is er een 
digitaal alternatief. De basisschool in De Lutte en de Kinderkerk bundelen hun 
krachten en maken een digitaal alternatief voor de Adventstocht en de Kinderkerk 
kerstbijeenkomst. De Adventstocht bestaat normaal uit een achttal tafereeltjes zoals 
de engel die aan Maria verschijnt, de herders in het veld, de herberg waar geen plek 
is voor Jozef en Maria en natuurlijk de stal met het pasgeboren kind. Gezamenlijk 
beelden deze taferelen het kerstverhaal uit. De kinderen van de basisschool gaan 
deze acht taferelen op hun eigenwijze uitbeelden. Ze gebruiken daarbij hun blik op 
het kerstverhaal anno 2020. De acht taferelen worden gefilmd en zo ontstaat hun 
‘kerstfilm’. Deze ‘kerstfilm’ wordt op 17 december, de dag dat op school het 
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kerstfeest wordt gevierd, aan de kinderen getoond. Maar natuurlijk kunnen de 
ouders en opa en oma’s na 17 december ook kijken en genieten van de 
acteerprestaties van de kinderen. De ‘kerstfilm’ wordt vanaf 24 december 16.00 uur 
op Social Schools en op de site van Lumen Christi (www.parochielumenchristi.nl) 
geplaatst. Tot 2 januari 2021 is de ‘kerstfilm’ op de ze media te zien. We gaan ervan 
uit dat er in 2021 weer een traditionele Adventstocht en Kinderkerk  kerstbijeen- 
komst is. Maar we hopen dat voor dit jaar deze digitale versie een passende 
vervanger is en ervoor zorgt om in een goede kerstsfeer te komen. Namens de 
Kinderkerk De Lutte wensen wij iedereen goede kerstdagen. Kinderkerk De Lutte 
 
Ontdekkingstocht langs onze kerststallen 
In de kerstvakantie -van 24 december tot en met 7 januari- is er een leuke activiteit 
georganiseerd voor de gezinnen in onze parochie. Een ontdekkingstocht, waarbij in 
elke kerststal van onderstaande kerken een voorwerp is geplaatst dat niet in de 
kerststal thuishoort. Wie vindt alle zeven voorwerpen? Ga samen in de kerstvakantie 
een kijkje nemen in de kerken van Denekamp, Beuningen, De Lutte, Lattrop, Noord 
Deurningen, Ootmarsum en Tilligte. Een invulformulier ligt in iedere kerk. Graag het 
invulformulier inleveren vóór 8 januari in je eigen kerk. Uit alle goede inzendingen 
trekken we één winnaar per locatie. Wanneer je een prijs hebt gewonnen, nemen 
we contact met je op. De winnaar wordt ook bekend gemaakt in het parochieblad.  
Veel plezier en alvast heel fijne kerstdagen! 

Het Vredeslicht komt 19 december naar Noord-Oost Twente 
Ook dit jaar wordt begin december het vredeslicht ontstoken door een kind in 
Bethlehem. Daarna wordt het licht door kinderen verspreid over heel Europa en de 
wereld. De scouts uit Duitsland brengen het naar de Nederlandse grens, waar het 
wordt overgenomen door de Nederlandse organisatie. Door de coronamaatregelen 
zal fysieke aanwezigheid heel beperkt mogelijk zijn. Op zaterdag 19 december komt 
het vredeslicht aan in Ootmarsum waar het aan enkele vormelingen zal worden 
overhandigd en die het zullen binnendragen aan het begin van de zaterdagviering 
om 18.00 uur in de HH Simon en Judaskerk. Daar zal aan de vertegenwoordigers van 
de geloofsgemeenschappen uit Lattrop, Tilligte en de PKN Ootmarsum het licht 
worden uitgereikt om het vervolgens binnen te dragen in hun eigen kerk. 
Ondertussen zal diezelfde avond ook het vredeslicht worden binnengedragen tijdens 
de viering in Noord Deurningen, waar het Licht aan vertegenwoordigers van 
Denekamp, De Lutte en Beuningen wordt overhandigd. Door vormelingen en de 
pastoraatsgroep zal het Licht worden verspreid over de gemeenschappen. Bezoekers 
van de kerkdiensten kunnen op 19/20 december een eigen Lantaarn meenemen om 
het Vredeslicht mee te nemen naar huis en het eventueel in hun omgeving 
verspreiden. Deze lantaarn kan men voorafgaand aan de viering neerzetten voor het 
priesterkoor. Zo ontstaat er een zee van licht aan de vooravond van Kerst over de 
hele wereld. In Denekamp zal dit Licht permanent blijven branden bij de kerststal op 
het Nicolaasplein. Graag nodigen wij u uit om wij samen het vredeslicht te 
verspreiden in deze donkere en onzekere tijd!   Pastor Jan Kerkhof Jonkman  
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