
@CafedeV            (de Vereeniging)

We zijn weer open met de slij-
terij. Inmiddels ook opnieuw 
ingericht zodat we u nog 
beter van dienst kunnen zijn. 
Veel nieuwe bieren in ons 
assortiment.

Twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

MondKapjes wedsTrijd Van de TuffelKeerlKes

Dorpsblad van De Lutte
't luutke

Uitgave 2 - van 19 januari t/m 9 februari 2021

BedenK heT MooisTe juBileuMlogo Voor de BosdûVelKes
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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, 3 loopt van 9 februari tot 2 maart 2021 
kopij inleveren woensdag 3 februari 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. 088-4633566

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

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in 
dorpshoes. Let op: ingang muziekzaal!

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

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

Dorpshoes erve Boerrigter

Helaas is ook ons Dorpshoes nog steeds gesloten 
voor alle overige activiteiten. Volgens de laatste 
berichten zeker t/m 9 februari a.s.

Alleen de dagbesteding van de Zorggroep Sint Maarten is op dinsdag en vrijdag aan-
wezig. De overige dagen is het erg stil.

De bibliotheek is gesloten.
Wel kunt u uw bestelde boeken halen in de bibliotheek van Losser. Ook kunt u ze daar 
terug brengen. (www.bibliotheeklosser.nl of telefoonnummer 053-5382137)

Ook de Tourist Info is tot nader bericht gesloten.
(www.visitdeluttelosser.nl of telefoonnummer 0541-551160)

We moeten met z’n allen nog even goed doorzetten zodat we hopelijk in het voorjaar 
weer langzaam kunnen opstarten.

Wij, alle medewerkers en vrijwilligers, van ons Dorpshoes hebben er wel weer veel zin 
in.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, op de dinsdag en vrijdag zijn wij telefonisch 
bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur (0541-552009).
Op overige dagen kunt u de voicemail inspreken met naam en telefoonnummer, dan 
proberen wij z.s.m. contact met u op te nemen.
Daarnaast  zijn we altijd per mail bereikbaar (gea@dorpshoes.nl).

Gea Weda

Veilig Thuis Twente 0800-2000
WIJZ   053-537 7400
Fundament 053-536 9400
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Vind jij kleuren en knutselen ook zo leuk? 

Ga dan naar de website van De 
Tuffelkeerlkes www.tuffelkeerlkes.nl en 
download de kleurplaat van het mond-
kapje. Print het mondkapje uit en kleur, 
verf, versier deze zoals jij ‘m het allermooi-
ste vindt.
Heb je geen mogelijkheid om de kleur-
plaat uit te printen, dan kun je er ook één 
laten afhalen bij de Spar in De Lutte. Laat 
iemand die bij jou thuis de boodschappen 
doet er dan één voor je meenemen (bij de 
kassa). Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen 
meedoen aan de wedstrijd.

Heb je jouw mondkapje af? Maak er dan een goede en scherpe foto van en mail deze 
onder vermelding van jouw voor- en achternaam, leeftijd, woonplaats en een telefoon-
nummer waarop je te bereiken bent naar redactie@tuffelkeerlkes.nl.

De redactie kiest er dan ongeveer 24 uit en plaatst deze in Tuffelproat, het carna-
valsmagazine van De 
Tuffelkeerlkes. Dus kleur 
en knutsel mee! Wie weet 
staat jouw mondkapje dan 
in de gloednieuwe editie 
van Tuffelproat die rond 
het carnavalsweekend 
verschijnt. Daarna kan het 
feest beginnen! Want we 
gaan er een echte verkie-
zing van maken, waarmee 
jij met jouw mondkapje 
ook nog eens een prijs 
kunt winnen. Maar daar-
over meer in Tuffelproat! 

Alle mondkapjes moeten 
uiterlijk woensdag 27 janu-
ari 2021 zijn ingestuurd om 
gepubliceerd te kunnen 
worden.

spiegeltje, spiegeltje aan De wanD, wie maakt het 
mooiste monDkapje van tuffell(a)anD?

In het carnavalsseizoen 2021/2022 bestaan De Bosdûvelkes 55 jaar. In de carnavalswe-
reld is dat een jubileumjaar en wordt dubbel gevierd. De carnavalsvereniging zoekt een 
logo dat past bij het jaarthema ‘Tijd’. Maar wie bedenkt het mooiste jubileumlogo? 

De Bosdûvelkes zoeken voor het jaar waarin ze dubbel gaan vieren... een spetterend 
logo. Of noem het een beeldmerk. In elk geval een plaatje dat past bij haar 55-jarig be-
staan. Want dat zit er ook zonder corona echt wel aan te komen. Op de 11e van de 11e 
van dit jaar gaat het jubileumjaar van start! 

Dus hop hop: gebruik je thuistijd nuttig. Laat je fantasie de vrije loop. En maak een teke-
ning voor een logo dat in ieder geval de volgende elementen bevat: 
•	 De	Bosdûvelkes	(met	dakje	op	de	û)
•	 55	jaar
•	 de	drie	welbekende	dennetjes
•	 thema	‘tijd’.

Je ontwerp moet passen in een vierkant kader van 15 bij 15 cm maximaal. Mail je voor-
stel naar jc55@bosduvelkes.nl. Dat mag een jpg of pdf zijn. Doe dat voor Rosenmontag 
15 februari 2021. Want in plaats van over de mooiste wagen in de Lutter optocht, zal 
een deskundige jury zich die middag buigen over het meest creatieve en passende logo 
voor een fantastisch jubileumjaar waar we allemaal enorm naar uit kijken. 

Wie weet wordt jouw ontwerp dan wel trending topic in social media, gebruikt voor een 
onderscheiding of speldje, gedrukt op posters en stickers en toegepast in dé huisstijl 
voor galakaarten, persberichten en ‘t Dûvelke. Het kan allemaal. We kijken uit naar jouw 
bijdrage! 

Aftellen nAAr 55 jAAr De BosDûvelkes
BeDenk het mooiste juBileumlogo
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hartelijk Dank namens al onze gezinnen

Als Vrijwilligersteam Losser Duurzaam willen we de initiatieven met raad en daad onder-
steunen. Wat zou het fantastisch zijn als jong en oud elkaar vinden in deze samenwer-
king. Iedereen kan zo zijn eigen steentje bijdragen in zijn buurt.
Als u ook een actieve bijdrage wilt leveren aan burgerinitiatieven in uw eigen buurt 
stuur dan een bericht naar infoVLD@losser.nl.

De Voedselbank gemeente Losser heeft 
afgelopen december wederom haar jaar-
lijkse inzamelingsactie houdbare levens-
middelen gehouden. Deze houdbare 
producten dienen de komende maan-
den als aanvulling voor een voedzaam 
Voedselpakket. Ondanks het feit dat 
onze vrijwilligers tijdens deze inzamelac-
tie niet als ondersteuning ter plaatse kon-
den zijn, was de inzameling bij De Spar 
Schreur een groot succes, maar liefst 10 
overvolle kratten met een grote doos was 
het resultaat. Begin december kregen wij 
ook het signaal dat De Plechelmusschool 
een voedselinzameling organiseerde 
voor onze Voedselbank. Wat geweldig. 
Dat hebben we geweten: ook hier 10 
bomvolle kratten. Wat zijn wij hier ont-
zettend blij  mee. Wil u allen, zeker de 
kinderen, dan ook namens al onze gezin-
nen, vrijwilligers en bestuur Voedselbank 
gemeente Losser hartelijk danken voor 
deze warme ondersteuning. Rest mij u 
allen een gelukkig maar vooral gezond 
2021 te wensen!!

Jos in het Veld
(voorzitter Voedselbank gemeente Losser)

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is 
Merlin Aalberts-Vollenboek en sinds juni 
2020 heb ik mij gevestigd in het gezond-
heidscentrum in De Lutte. Ik ben diëtist 
en geef voeding- en leefstijladviezen aan 
mensen uit De Lutte. Ik ben een parame-
disch beroep en tijdens deze coronapan-
demie daarom ook gewoon geopend. 

Leefstijl is in deze tijd een hot item en ik 
lever graag een bijdrage aan het gezond 
houden/maken van de bewoners in De 
Lutte voor alle leeftijden. 

Tot nu toe heb ik vooral de samenwerking 
met de huisartsenpraktijk opgebouwd 
en krijg daar veel verwijzing van. Echter 

zijn mensen ook vrij om zonder verwij-
zing te komen voor voedingsadvies en 
leefstijlbegeleiding. Dit wordt ook voor 
3 uur vergoed vanuit de basiszorgverze-
kering. Daarnaast starten we in maart/
april met een leefstijlinterventie Slimmer 
waarbij mensen ook begeleiding bij het 
sporten krijgen, dit programma wordt 
meestal ook volledig vergoed door de 
basisverzekering.  

Ik heb nu elke woensdagochtend spreek-
uur in het gezondheidscentrum in De 
Lutte en hoop dit in de toekomst uit te 
kunnen breiden. Via de mail ben ik be-
reikbaar info@eetbewust.nu of telefo-
nisch op 06-24858001. 

gezonDe leefstijl in De lutte 

Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) als onderdeel van het Platform Losser 
Duurzaam heeft  met verschillende persberichten aandacht gevraagd voor buurtinitia-
tieven met betrekking tot duurzaamheid. We houden ons o.a. bezig met burgerinitiatie-
ven op het gebied  van een circulaire economie. We willen  burgerinitiatieven stimuleren 
om het klimaat te beschermen tegen overbodig gebruik van afval en grondstoffen. 

Hoe kun je werken aan deeleconomie in je eigen buurt?
Als je denkt aan deeleconomie in je eigen buurt dan begin je heel eenvoudig met het 
aan elkaar lenen van bijvoorbeeld tuingereedschap en  ladders. Producten die ieder-
een zo nu en dan nodig heeft maar de meeste tijd in de schuur staan. Vaak heb je ook 
nog overtollige gebruiksvoorwerpen (gereedschap) die je nauwelijks gebruikt en die 
een ander tijdelijk nodig heeft. Het is toch pure verspilling dat je alles wat je gebruikt 
in bezit moet hebben? Je kunt als buurt bijvoorbeeld een bladblazer aanschaffen voor 
algemeen gebruik. Zo zijn er nog zoveel dingen te verzinnen die je als buurt kunt delen. 
Ga je nog een stapje verder dan kun je denken aan een buurtauto. In deze tijd staan er 
zoveel auto’s nutteloos bij huis. Samen maak je er meer en efficiënter gebruik van. 

Initiatiefnemers gevraagd
We zoeken initiatiefnemers die mee willen denken over mogelijke buurtinitiatieven ter 
bevordering van deeleconomie. Het bedenken van een uitleensysteem, het actief be-
trekken van je eigen buurt en het delen van de opgedane ervaringen met ons team.

Deeleconomie in je eigen Buurt
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Deze column schrijf ik op onze nieuwe 
stekkie. Met mijn kids ben ik verhuisd van 
onze “kaboutervila” naar een “grote men-
senwoning”. Een beetje geluk gehad, maar 
dat heb je soms nodig. Ik kreeg een ouder-
wets handgeschreven briefje in de brie-
venbus met de tip dat  deze woning vrij 
kwam, dat gebeurt in De Lutte. Nogmaals 
dank hiervoor!
Bij de loting door Domijn bleek ik op de 2e 
plaats te staan. Wat moet er gebeuren dat 
je op de 1ste plaats komt te staan, kratje 
bier afleveren? Helaas heb je daar geen 
invloed op. Een beetje zenuwachtig sta ik 
met mijn dochter op de afgesproken dag 
en tijd klaar voor een rondleiding op een 
mogelijk nieuwe stek. Lichte paniek over-
valt mij, want waar zet ik alles neer? Waar 
kan ik alles kwijt? En wat een ruimte in 
deze woning, volop daglicht overal. Geen 
paniek, een overbuurvrouw geeft uitleg 
over het huis. Oké, het wordt duidelijk, dit 
zou een mooi thuis kunnen worden voor 
mij en mijn kids. Maar waar is nummer 1 
van de loting? Na een paar dagen wach-
ten komt het verlossende antwoord van 
Domijn. Nummer 1 was zonder goede re-
den afwezig en de woning was voor mij. 
Jaaa, erg blij mee!! En dan lijkt het net of je 
in een aflevering van Kijken zonder Kopen/
Weer verliefd op je huis terecht komt. Maar 
dan zonder camera’s, geen Bob en Alex, 
geen Kees Tol, geen moodboards met 
tegenstrijdige woonstijlen en geen Roos 
die de badkamer wil veranderen in een 
Balinees kuuroord inclusief palmboom. 
De woonconsulent van Domijn neemt de 
rol van Bob en Alex op zich en loodst mij 

door de eerste obstakels heen, geeft tips 
en reageert snel op mijn mails met vragen, 
complimenten hiervoor. Oké, we gaan 
verhuizen. De to-do en checklist wordt 
gemaakt. Schilder zoeken, gordijnen be-
stellen, vloer uitzoeken, check! Hulplijnen 
inschakelen, je kent ze nog uit een eerdere 
column van mij. 
En dan beginnen met opruimen, hoeveel 
kan een mens verzamelen? Het was ook 
een reis door de tijd, zelf gemaakte moe-
derdagcadeautjes , oude foto’s, school-
boeken enz. 
Ik zal jullie de details besparen van op-
ruimen, klussen, poetsen en vele dozen 
inpakken en uitpakken, coronaproof ver-
huizen en wachten op spullen vanwege 
Corona. Ik heb ook een aantal nieuwe 
dingen geleerd, weten jullie waarvoor een 
waterslot dient en wat trillingdempers 
zijn? En dat schilders gek zijn op gehakt-
ballen en broodjes bakleverworst!
Met dank aan mijn hulplijnen, familie, 
vrienden en vriendinnen is de verhuizing 
super verlopen. En het mooiste en origi-
neelste verhuiscadeau heb ik gekregen 
van mijn oude buurmannen die een aan-
hangwagen bomvol troep voor mij naar 
de stort hebben gebracht, dit in plaats van 
een bos bloemen. Geweldig!!
De vele fietsers, krakende auto’s die te 
hard over de drempels gaan, het uitruk-
ken van de Brandweer, alle vertrouwde 
buren, dingen, geluiden en geuren van de 
Lossersestraat zijn er niet meer. Kijken wat 
dit nieuwe thuis mij gaat opleveren aan in-
spiratie voor mijn columns, gaat vast goed 
komen, de oliebollen en appelflappen van 

weer verliefD op mijn eigen huis…

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

Dat deze fotorubriek zeer serieus wordt 
genomen, is de redactie van ‘t Luutke rond 
de feestdagen nog eens duidelijk gewor-
den. Het juiste antwoord, het theekoepel-
tje bij de woning van de familie Lentfert 
aan de Farwickweg, werd opnieuw als 
eerste gegeven door een lid van de familie 
Oude Egbrink. Dit keer was het Job die de 
digitale wisselbeker kreeg toegestuurd.

Onder de reacties dit keer ook een wat kri-
tische noot. Of we er ons van bewust zijn 
dat ‘t Luutke niet overal tegelijk wordt be-
zorgd en dat er ook mensen zijn die over-
dag werken en daardoor pas ‘s avonds hun 
geliefde dorpsblad ter hand kunnen ne-
men? Op beide vragen luidt het antwoord 
ja. Dat ‘t Luutke niet overal tegelijk, zelfs 
niet op dezelfde dag, wordt bezorgd is 
nu eenmaal een gegeven. Om van de be-
zorgers (waar we gek mee moeten zijn) te 
verwachten dat ze allemaal tegelijk op pad 
gaan, lijkt ons een beetje veel gevraagd. 
Bovendien, ‘t Luutke wordt aan het begin 
van de week ook digitaal gepubliceerd op 
www.delutte.com .
Natuurlijk kun je een winnaar trekken uit 
de goede inzendingen, zoals  werd geop-
perd. We zouden ook kunnen stoppen 
met het versturen van de digitale wissel-
beker. Of eenzelfde digitale wisselbeker 
naar iedereen met het goede antwoord 
sturen. Maar juist het wedstrijdelement en 
de snelheid van reageren zijn volgens ons 
de charme van deze rubriek. Tenzij daar 

breed anders wordt gedacht, gaan we 
dus voorlopig nog even op dezelfde voet 
door. Waarbij aangetekend moet worden, 
dat het niet ondenkbaar is dat Kiek Es! een 
keer plaatsmaakt voor een andere, nieuwe 
en frisse rubriek.  

Ondertussen heeft Babs Oude Elferink 
opnieuw een tekening gemaakt van een 
herkenbaar stukje De Lutte. Denkt u te 
weten door welke locatie Babs zich heeft 
laten inspireren, kom dan gauw naar de 
Facebook-pagina van Kiek Es: www.face-
book.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 inachtne-
ming van de RIVM-regels- door ons prach-
tige dorp loopt.

De redactie

kiek es!

nieuwe buurvrouwen smaakten goed in 
elk geval.. Monique Greftenhuis
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Zondag	24	januari		 			
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	het	

dameskoor				
Voorganger	 :	pastor	Kerkhof	Jonkman		
Lectrice	 	 :	mevr.	B.	Alberink		
	
	
Woensdag	27	januari		 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	 	 	 	 	 	 		Voorganger:	pastor	H.	Jacobs	
	
	
Zondag	31	januari	
09.00	uur	 	 :	Eucharistieviering	m.m.v.	het	herenkoor	
Voorganger	 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Brookhuis	
Misdienaars	 :	Christiaan	en	Michelle	Steenbekke	
	
	
Woensdag	3	februari	 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	 	 	 	 	 	 		Voorganger:	pastoor	T.	Munsterhuis	
	
	
Zondag	7	februari	
09.00	uur	 	 :	Woord	en	gebed	m.m.v.	het	dameskoor	
Voorganger	 :	dhr.	B.	Elferink	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
	
	
Woensdag	10	februari		 	 :	19.00	uur	Eucharistieviering	
	 	 	 	 	 	 		Voorganger:	pastor	H.	Jacobs		
	
	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Misintenties:		
Zondag	24	januari	:	
Gerhard	Koertshuis,	Betsie	Haafkes-Muntel,	Dieny	Veltmaat,	Marietje	
Punt,	Jan	Kuipers,	Koos	Schreur-Olde	Riekerink,	Agnes	Grunder-
Kalthegener,	Irma	van	der	Vechte,	Annie	Swennenhuis-Olde	Hanhoff,	
Henny	Nordkamp,	Paul	Schuil.			
	
Jaargedachtenis:		
Ben	uit	het	Broek,	Johanna	Kristen-Beld,	Ouders	uit	het	Broek-Gilbers.		

Zondag	31	januari:																																																																																																															
Dieny	Veltmaat,	Marietje	Punt,	Johan	en	Sientje	oude	Egbrink-Beernink,	
Henny	Lesscher	en	overl.	fam.,	Annie	Swennenhuis-Olde	Hanhoff,	Henny	
Nordkamp,	Paul	Schuil,	Agnes	Grunder-Kalthegener	(buren),	Jan	Kuipers.	

Jaargedachtenis:																																																																																																																	
Ouders	Hesselink-Nijhuis,	Sientje	Withag-Bosch,	Lies	Berendsen-Olde	
Nordkamp.	

Zondag	7	februari:																																																																																																		
Gerhard	Koertshuis,	Ouders	Pross-Welhuis,	Ouders	Wonniger-Rolink,	
Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Dieny	Veltmaat,	Marietje	Punt,	Paul	Schuil,	
Louis	van	der	Vechte,	Jan	Kuipers.	

Jaargedachtenis:																																																																																																									
Ouders	Benneker-Steghuis,	Herman	Koertshuis,	Ouders	Kuipers-Nijhuis,	
Ouders	Hooge	Venterink-Kamphuis,	Ouders	Kuipers-Nijhuis,	Truus	Kristen-
Greftenhuis.		

Gedoopt: 
13	december:	Bram	Westerik		
	 	 Liene	Peters			
3	januari:			 Bram	Duursma		
Wij	feliciteren	de	ouders	en	dopelingen	van	harte	en	heten	hen	van	harte	
welkom	in	onze	geloofsgemeenschap.	
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Pastorpraat:																																																																																																																						
Zalig	nieuwjaar,	daarmee	mogen	we	elkaar	begroeten	ook	in	dit	nieuwe	jaar.	Dit	
jaar	dat	zo	anders	is	begonnen	als	velen	dat	de	laatste	maanden	hadden	gehoopt	
en	verwacht.	We	verlangen	allemaal	naar	een	werkelijk	nieuw	begin	waarin	we	
elkaar	weer	gewoon	een	hand	geven,	mogen	omhelzen,	of	gewoon	een	arm	om	
iemand	heen	kunnen	slaan.	Het	zegt	zoveel	meer	dan	woorden	alleen.	Het	is	een	
menselijk	verlangen	om	nabij	te	zijn	wanneer	we	willen	troosten	bij	ziekte,	rouw,	
verdriet.	Het	is	ge-woon	menselijk	om	een	feestje	te	willen	vieren	bij	de	
geboorte	van	een	kind	of	kleinkind,	een	jubileum	of	een	verjaardag.	Om	op	
bezoek	te	kunnen	gaan	bij	opa	en	oma.	Je	klasgenootjes	en	juf	te	willen	zien.	Te	
giebelen	met	vriendinnen	of	samen	te	scholen	in	een	jongeren	keet.	Het	is	
vandaag	terwijl	ik	dit	schrijf	het	feest	van	de	Openbaring,	één	van	de	feesten	
waarbij	het	gaat	om	het	verschijnen	van	God	in	ons	midden	en	beter	bekend	als	
het	feest	van	de	komst	van	de	Driekoningen.	Deze	magiërs	volgden	een	ster	die	
hen	langs	vreemde	wegen	bracht	naar	onbekende	oorden.	Het	oude	lieten	zij	
achter	zich	en	zij	stonden	open	voor	het	nieuwe.	Zij	namen	hun	herinneringen	en	
gedachten	aan	dier-baren	mee,	hun	dromen	en	wensen.	Dat	is	iets	wat	wij	ook	
mogen	doen,	het	oude	jaar	dat	toch	een	jaar	van	de	angst	was,	achter	ons	laten	
en	het	nieuwe	verwelkomen.	Hoe	dat	er	ook	uit	mag	zien.	Laat	het	jaar	2021	in	
ieder	geval	een	jaar	van	hoop	zijn.	Ook	al	zal	de	wereld	er	nooit	meer	hetzelfde	
uitzien,	we	mogen	hopen	op	het	nieuwe	normaal,	waar	weer	ruimte	is	om	elkaar	
vrijer	te	ontmoeten.	Waar	we	het	goede	wat	er	ook	is,	willen	zien	en	koesteren.	
En	waar	je	geen	koning	of	wijze	voor	hoeft	te	zijn	maar	waar	“de	betekenis	van	
gewone	mensen	duidelijk	geworden	is,	van	al	degenen	die	dagelijks	veel	geduld	
tonen	en	hoop	bieden,	en	waardoor	ze	een	gevoel	van	
medeverantwoordelijkheid	zaaien,”	zoals	paus	Franciscus	zei.	Daarmee	lijken	ze	
op	de	heilige	Jozef	“deze	onopvallende	man,	die	dagelijks,	discreet	en	in	het	
verborgene	aanwezig	is.”	Wij	kennen	ze;	al	die	vrijwilligers	die	zich	inzetten	voor	
hulp	en	aandacht	aan	de	medemens,	voor	alle	werkers	in	de	zorg,	in	het	
onderwijs,	veiligheidsdiensten.																																																																															
Mogen	we	dit	nieuwe	jaar	ons	laten	leiden	door	geloof	in	het	goede,	de	hoop,	
maar	bovenal	de	liefde.	Laten	we	in	deze	donkere	tijd	een	keten	van	licht	en	
liefde	vormen.			

	 	 	 Ingrid	Schraven,	pastoraal	werker	

	

Het	licht	is	uitgezaaid																																																																																																							
dit	stralend	Woord	van	den	beginne;																																																																																	
een	ster	geboren,	die																																																																																																																					
ons	wijst	waar	God	zich	hier	laat	vinden.																																																																																		
Dit	Licht	zal	als	een	lopend	vuur																																																																																																	
de	nacht	voor	altijd	overwinnen.	

Het	licht	is	uitgezaaid																																																																																																									
en	niet	door	weer	en	wind	te	doven.																																																																																							
Hoe	diep	het	donker	ook,																																																																																																						
wij	zullen	in	zijn	kracht	geloven																																																																																																
Want	ook	de	langste	nachten	gloeit																																																																																												
dit	Licht	als	Morgenster	te	boven.	

Het	licht	is	uitgezaaid																																																																																																																																
in	ons,	opdat	wij	zullen	stralen.																																																																																																										
In	onze	liefde	wil																																																																																																																														
het	zich	duizendvoudig	herhalen.																																																																																														
Maak	ons	tot	sterren	in	de	nacht																																																																																																				
voor	al	wie	met	ons	adem	halen.												Sytze	de	Vries,	De	mens	in	het	kind”	2009	

Communie	thuis	ontvangen	
Door	omstandigheden	als	ziekte	of	andere	redenen,	maar	ongetwijfeld	ook	ten	
gevolge	van	de	Corona	crisis,	is	het	niet	voor	iedereen	mogelijk	een	liturgische	
viering	bij	te	wonen.	Het	niet	bij	kunnen	wonen	van	een	liturgische	viering	kan	
deels	worden	ondervangen	door	deze	te	volgen	via	kerk	radio	of	tv.	Dat	neemt	
niet	weg	dat	het	niet	mogelijk	is	om	de	communie	te	ontvangen	als	u	niet	
aanwezig	bent	tijdens		een	communie	viering	of		viering	van	de	eucharistie.	Juist	
het	ter	communie	gaan	wordt	door	vele	parochianen	als	een	belangrijk	element	
van	de	liturgische	viering	gezien	en	als	zodanig	gemist.	In	de	afgelopen	maand	
december	was	het	mogelijk	om	op	aanvraag	op	uw	huisadres	de	communie	te	
ontvangen.	Het	team	pastores	van	Lumen	Christi	wil	deze	mogelijkheid	
structureel	aanbieden.	Daarom	is	besloten	dat	u	één	keer	per	maand	in	de	
gelegenheid	wordt	gesteld	om	op	uw	huisadres	de	communie	te	ontvangen.	 
U	kunt	uw	verzoek	per	email	indienen	bij	het	secretariaat	van	Lumen	
Christi		secretariaat@lumenchristi.nl	of	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	
uur,	telefonisch	via	nummer	0541	353551.	Ook	is	het	mogelijk	dat	u	uw	
verzoek	indient	bij	het	secretariaat	van	uw	lokale	parochiekerk.	 
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Indien	u	voor	deze	laatste	optie	kiest,	wordt	u	verzoek	door	hen	doorgegeven	
aan	het	secretariaat	van	Lumen	Christi.	Bij	uw	verzoek	kunt	u	ook	aangeven	of	u	
de	communie,	zolang	u	dit	wenst,	maandelijks	op	uw	huisadres	wilt	ontvangen.	
Na	ontvangst	van	uw	aanmelding	neemt	een	van	de	pastores	telefonisch	contact	
met	u	op	voor	het	maken	van	een	afspraak,	waarna	u	op	de	afgesproken	datum	
en	tijdstip	thuis	de	communie	ontvangt.	Mocht	u	vragen	hebben	over	het	thuis	
ter	communie	gaan	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	het	secretariaat	van	
Lumen	Christi.		 	 	 	 	  
	 	 	 Team	pastores	Lumen	Christi	
	
Kerststallen	wedstrijd	
Van	24	december	tot	8	januari	was	er	een	wedstrijd	georganiseerd	om	een	
bijzonder	voorwerp	op	te	zoeken	in	7	kerststallen	van	Lumen	Christi.	Vanuit	heel	
Lumen	Christi		kwamen	er	tientallen	goed	ingevulde	formulieren	binnen.	
Ieder	kreeg	een	zaklampje,	en	vanuit	elke	geloofsgemeenschap	werd	er	een	
winnaar	getrokken.	Van	De	Lutte	is	Nijs	Hampsink	de	winnaar.	Gefeliciteerd	Nijs	
Alle	kinderen	die	hebben	meegedaan	kregen	een	zaklampje	thuisbezorgd	en	
voor	Nijs	was	er	een	mooie	prijs.	Veel	plezier	met	de	zaklampjes	en	voor	de	
winnaar:	Nijs	Hampsink	veel	plezier	met	de	bon.	
	

Namens	de	Pastoraatsgroep;	Ans	van	Langen.	
	
	
	

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	

	
	

gewijzigde 
openingstijden

maandag  07.00 - 19.00 uur

dinsdag  07.00 - 19.00 uur

woensdag  07.00 - 19.00 uur

donderdag  07.00 - 19.00 uur

vrijdag  07.00 - 19.00 uur

zaterdag  07.00 - 18.00 uur

zondag  10.00 - 17.00 uur

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



Cafetaria

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

TEL. 0541-551223


