
Agenda
18 feb ZijActief Brandbeveiliging
19 feb  Seniorencarnaval   
 Tuffelkeerlkes
19 feb Kaarten SV De Lutte
24 feb Rosenmontag De Lutte
 Carnavalsoptocht
26 feb Kuiergroep wandeling
4  mrt Kaarten SV De Lutte

@ECTWENTE (ENERGY CHALLANGE)
Greune strijders van Plechel-
mus basisschool gaan ervoor! 
Naast #energiebesparing en 
#afvalscheiding willen ze meer 
bomen planten in #deLutte. 
Tijdens de #kick-off op woe. 22 
januari stelden zij zich voor.

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

EEN STUKJE HERINNERING AAN DE OORLOG

Uitgave 4 - van 18 februari t/m 10 maart 2020
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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, 5 loopt van 10 maart tot 31 maart 2020 
kopij inleveren woensdag 4 maart voor 20:00 uur via e-mail.

 Februari

18 Brandbeveiliging ZijActief
19 Seniorencarnaval Tuffelkeerlkes
19 Kaarten SV De Lutte
24 Carnavalsoptocht De Lutte 
26 Wandeling Kuiergroep 

 Maart

 4 Kaarten SV De Lutte
10 KBO Kaartmiddag Sterrebos
11 Excursie ZijActief
14 Potgrondactie

18 Kaarten SV De Lutte
20 KBO bezoek kasteel Bentheim
24 Wijnproeverij ZijActief
25 Wandeling Kuiergroep

 April

 5 ‘Tilligte passie’ kerk De Lutte
13 TouristInfo Paaswandeling
17 KBO jaarvergadering

 Juni

 5 KBO Busreis voor alle senioren

JAARKALENDER 2020

Huisartsenpraktijk Brandenburg Elferink
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 Hengelo via 
telefoonnummer 088 - 555 1155

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 
Met ingang van donderdag 6 februari jl. is de 
prikpost van SHO De Lutte gesloten.

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.

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

MET INGANG VAN DONDERDAG 6 FEBRUARI JL. IS DE PRIKPOST  
VAN SHO, CENTRA VOOR MEDISCHE DIAGNOSTIEK, IN  
DORPSHOES GESLOTEN.

De vrijwilligers en medewerkers van ons dorpshoes vinden dat zeer spijtig.
Het was elke donderdagmorgen een zeer druk bezochte prikpost. De bezoekers kregen 
nadien een kopje koffie met plak krentewegge aangeboden. 

Vooral voor ouderen en de iets minder mobiele medemens was de prikpost een uitkomst.
De bloedafnames worden per de aangegeven datum gedaan in Gezondheidscentrum 
Oldenzaal, Pr. Bernardstraat 4 op werkdagen van 08.00 tot 11.45 uur EN bij het Medisch 
Centrum De Es, Graveneslaan 5, op werkdagen van 08.00 tot 11.00 uur. 

Tijdens de onlangs gehouden jaarverga-
dering van De Zonnebloem afd. De Lutte/
Beuningen werd afscheid genomen van 
drie gastvrouwen, die zich geduren-
de vele jaren hebben ingezet voor De 
Zonnebloem en vooral voor haar gasten.
Jose Bossink, Paula Boers en Marietje 
Brookhuis werden door voorzitter, Jeroen 
ter Braak, bedankt voor hun inzet en 
betrokkenheid bij De Zonnebloem. De 
dames werden verblijd met een grote 
bos bloemen en Paula Boers en Marietje 
Brookhuis werden daarnaast verrast met 
een oorkonde en werden benoemd tot 
ere-lid.
Mevrouw Boers was sinds 1992 actief voor 
De Zonnebloem, eerst binnen het be-
stuur als secretaris en later als gastvrouw. 
De eerste jaren binnen het bestuur deed 
ze dat samen met Marietje Brookhuis die 
toen voorzitter was. Mevrouw Brookhuis 
was sinds 1973 actief waarbij ze vele jaren 
de functie van voorzitter heeft bekleed. 
De laatste jaren was ze gastvrouw voor 
meerdere gasten in De Lutte. Mevrouw 
Bossink, die sinds 2013 actief was voor 
De Zonnebloem, heeft besloten te 

stoppen in verband met andere drukke 
werkzaamheden.
Ook mocht de voorzitter mededelen 
dat mevrouw Lenie Seiger voor haar 
25-jarig jubileum als vrijwilliger bij De 
Zonnebloem het gouden Zonnebloem in-
signe in ontvangst mocht nemen. Helaas 
was zij niet op de vergadering en werd zij 
thuis verblijd met een mooie bos bloe-
men en werd haar de penning opgespeld.

vlnr: Paula Boers, José Bossink en Marietje Brookhuis

AFSCHEID EN JUBILARIS BIJ DE ZONNEBLOEM DE LUTTE/
BEUNINGEN
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Russische krijgsgevangenen ingeschakeld 
die de munitie moesten ophalen van het 
station in Oldenzaal. Over het gehele ter-
rein werd de munitie opgeslagen : Voor de 
opslag van landmijnen en mortieren wer-
den wallen aangelegd waartussen de mu-
nitie werd opgeslagen en afgedekt. Kisten 
met kogels en handgranaten werden bo-
vengronds opgeslagen in zgn. “bunkers” 
die echter bestonden uit houten palen met 
een dak  waarop plaggen werden gelegd 
zodat ze vanuit de lucht moeilijk te zien 
waren.

Omdat de geallieerden  eind 1944 opruk-
ten en toen al Limburg en Brabant hebben 
bevrijd werden de voorraden munitie in 
het oosten van het land aangevuld met 
alle gevaren van dien.

Dat bleek wel want op  19 december 1944 
vond in dit gebied rond 11.30 uur een ge-
weldige ontploffing plaats omdat zo’n 
bunker in de lucht vloog. De oorzaak hier-
van is nooit bekend geworden. Was het 
een ongeluk of een sabotagedaad van 
de Russen ??  Ook is niet bekend hoeveel 
slachtoffers er zijn gevallen want dat hiel-
den de Duitsers geheim.

Wel hebben de Duitsers het gebied daarna 
zo veel mogelijk opgeruimd maar het bleef 
een gevaarlijk terrein. Na de bevrijding  
kreeg de burgemeester van Losser van 
de politie van Oldenzaal een bericht van 
het Militair gezag uit Enschede om  bij de 
toegangswegen tot dit gebied waarschu-
wingsborden te plaatsen want het was al 
mis gegaan.

Op 8 mei 1945 werd op de Groote Markt in 
Oldenzaal  een groot feest en bevrijdings-
bal georganiseerd waarbij de jeugd  zorg-
de voor een vuurwerk met kruit en pro-
jectielen die men uit het gebied van het 

Marthalager had gehaald/gevonden.
Dit leidde tot een grote ontploffing waar-
bij acht jongeren om het leven kwamen 
alsmede een geallieerde militair. Daarnaast 
waren er ongeveer 80 gewonden!  Een 
triest einde van de bevrijding!

Ook daarna gebeurde er nog een onge-
val want toen Gerard Beernink en Gerard 
Olde Meijerink op 23 mei 1945 gingen kij-
ken  hoe de “bunkers” werden opgeruimd 
en zagen hoe men de plaggen van het dak 
aftrok bleek er nog een mortier te liggen 
die ontplofte voor hun voeten. Beiden wer-
den nog snel afgevoerd naar dokter Pelser 
in het ziekenhuis in Oldenzaal maar voor 
Gerard Olde Meijerink was dit te laat.

Hij werd begraven op het kerkhof in 
De Lutte. Gelukkig is dit gebied tussen 
Tankenberg en Paasberg nu weer een 
schitterend gebied om te wandelen en te 
genieten van de natuur  en... de vrijheid !    

-Tonnie Bekke-

In mijn verhaaltjes over De Lutte in de 
oorlogsjaren komt de bevrijding steeds 
dichterbij.  Ging het vorige keer over de 
bombardementsvluchten  richting Duitse 
steden  dit keer iets over een grote ontplof-
fing in een gebied waar het nu heerlijk rus-
tig wandelen is !
In ‘t Luutke van medio december over 
“mensen van het verzet” kwam o.a.  het 
Marthalager ter sprake en daarover had 
ik 2 jaar geleden ook al iets geschreven . 
Nu een kleine “herhaling” want op 19 de-
cember 1944 vond in dit gebied tussen de 
Tankenberg en de Paasberg een grote ont-
ploffing plaats. Wat was dit Marthalager ?   

Door de Duitse bezetters werden in de oor-
logsjaren in ons land en elders op diverse 
plaatsen munitiedepots aangelegd waaruit 
men snel kogels, granaten, e.d. kon halen 
wanneer dit nodig was voor de oorlogsvoe-
ring.   Deze munitiedepots werden meestal 
aangelegd op goed verborgen plekken, zo-
als op de Veluwe in de bossen achter paleis 
het Loo, maar ook in de bossen tussen de 
Tankenberg en de Paasberg was zo’n stille 
plek .
Eind 1942 begonnen de Duitsers hier met 
de aanleg van een munitiedepot dat de 
naam kreeg : Marthalager !  Waarom deze 
naam heb ik niet kunnen achterhalen.
Dit gebied lag relatief ver van de bewoonde 

wereld maar de wegen moesten eerst ge-
schikt worden gemaakt voor de aan- en 
afvoer van de munitie en dat gebeurde 
met puin afkomstig van o.a. het gebombar-
deerde Hengelo.  Boeren in de omgeving 
werden  door de bezetters gevorderd om 
dit puin op te halen voor verharding van 
de Alleeweg en de Tichelweg, die vanaf de 
Denekamperstraat richting Paasberg loopt 
( zie kaartje)  .

Bij de Elzahoeve / de Boet aan de 
Denekamperstraat werden de Duitsers on-
dergebracht die het gebied moesten bewa-
ken/beheren en  bij boerderij het Harbert 
kwam ook een wachtpost en schutters-
put. Onbevoegden mochten dit gebied 
niet betreden  en voor het vervoer van de 
munitie werden  door de Duitse bezetters  

Op verzoek van het Commité “75 jaar bevrijding
De Lutte” schrijft Tonnie Bekke de komende maanden
verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.
De bevrijding van De Lutte zal volgend jaar
gevierd worden met een gevarieerd programma van 2 tot 5 april.

MARTHALAGER

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020
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Op zaterdag 14 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van de Sint Plechelmus Harmonie plaats 
in de dorpskern, het buitengebied van De Lutte en de Luttermolen. Op deze dag leveren de leden 
van de harmonie uw potgrondbestelling vanaf 10:00 persoonlijk bij u thuis af. 
U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via: De website  www.plechelmusharmonie.nl of via 
onderstaande bestelstrook.
Mocht u om wat voor reden dan ook vergeten zijn om uw bestelling vooraf door te geven dan 
bestaat er op 14 maart 2020 altijd nog de mogelijkheid om potgrond te kopen, omdat er deze dag 
door de leden van de harmonie ook huis aan huis verkocht wordt.
De kwalitatief zeer goede potgrond zal bij u afgeleverd worden in zakken van 45 liter, voor de 
prijs van € 3,75 per zak. Voor drie zakken betaalt u slechts € 10,-. De betaling van de potgrond 
zal contant geschieden bij aflevering. Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw 
steun! We hopen op een vruchtbare actie.

Met muzikale groet, Sint Plechelmus Harmonie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie 2020

Ik bestel hierbij ..… zak(ken) potgrond van 45 liter ad. € 3,50 (per drie zakken € 10,-) welke 
aan huis afgeleverd worden op 14 maart 2020.

Naam          :………………………………………………………………………………

Adres           :.……………………………………………………………………………

Deze bestelstrook kan ingeleverd worden bij:
Jan de Cocq van Delwijnen, Zwaluwstraat 18, 7587 BL, De Lutte

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de facebookpagina.

Vrijdag 28 februari
20:00 Lutheria DS 5 - Time Out’75 DS 3
Zaterdag 29 februari
16:00 Lutheria DS 2 - Holyoke DS 2
16:00 Lutheria MB 2 - Twente ’05 MB 4
Vrijdag 6 maart
19:00 Lutheria DS 6 - Markel-Up DS 2
21:00 Lutheria DS 3 - Wevo 70 DS 2
21:00 Lutheria DS 5 - Twente ’05 DS 3
Zaterdag 7 maart
09:00 Lutheria N1 2 - Lutheria N1 1
09:00 Lutheria N2 2 - Rosstars N2 1

09:45 Lutheria N1 1 - DeVoKo N1 2
09:45 Lutheria N1 2 - DeVoKo N1 1
09:45 Lutheria N2 2 - DeVoKo N2 3
10:30 Lutheria N3 1 - Pollux N3 3
10:30 Lutheria N4 1 - Rosstars N4 1
11:15 Lutheria N3 1 - DeVoKo N3 3
11:15 Lutheria N2 1 - Volley ’68 N2 1
12:00 Lutheria N4 1 - Pollux N4 1
12:00 Lutheria N2 1 - DeVoKo N2 1
14:00 Lutheria MC 1 - Webton Hengelo MC3
16:00 Lutheria MB 2 - Wevo 70 MB 1
18:30 Lutheria DS 1 - KapMakelaardij DS 1

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA 
LOOPGROEP DE LUTTE START MET BEGINNERS CLINIC 

Donderdag 19 maart, start Loopgroep De Lutte weer met een nieuwe hardloop clinic! 
Meedoen aan deze startersclinic is een prima manier om een afstand van 5 kilometer 
te leren uitlopen. De clinic is bovendien gericht op diegene die al een tijdje niet meer 
heeft gesport door allerlei omstandigheden of diegene die zich eindelijk wel eens fit 
en sterk wil voelen en nu (weer) voorzichtig wil beginnen. Het schema dat gevolgd 
wordt tijdens de clinic, is dus ook gebaseerd op iemand die op “0” begint. 

Ervaar met deze trainingen dat je conditie, kracht en snelheid met sprongen omhoog 
gaan. Ben je al lid en ben je er een tijdje tussenuit geweest in verband met een blessure 
of een andere reden, dan is dit misschien een mooi moment om weer rustig te begin-
nen. De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde trainers.

Waarom meedoen aan deze clinic?
• Iedereen kan meedoen, jong en oud.
• Samen trainen is leuk en gezellig!
• Conditie opbouwen onder leiding van enthousiaste en gediplomeerde  trainers
• Binnen 14 weken leer je minimaal 30 minuten aaneengesloten te kunnen hardlopen.

Trainingsprogramma
Het programma bestaat uit 14 wekelijkse trainingsavonden op de donderdag van on-
geveer één tot anderhalf uur. De training bestaat uit een goede warming up, wandelen 
dat opbouwend wordt afgewisseld met hardlopen, waarna wordt afgesloten met een 
cooling-down. Ook krijgen de deelnemers een loopschema voor de andere individuele 
trainingsdagen. Dit loopschema kan ook individueel aangepast worden.

De eerste twee trainingsavonden komt er ook een stuk theorie aan bod, zoals: wat ge-
beurt er met je lichaam als je gaat hardlopen, kleding, schoenen, voeding en blessure-
preventie. De start van de clinic is op donderdag 19 maart 2020 en elke training begint 
altijd om 19.00 uur bij de kerk in De Lutte.

De kosten voor de clinic zijn € 40,-. Dit is in-
clusief koffie/thee tijdens de theorieavonden 
en deelname aan de 5 km van de Dorpsloop 
tijdens de Hellehondsdagen op 27 juni 2020.

Aanmelden kan via de website: www.loop-
groep.nl  Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Yke Scholten, tel.: 06-22 
99 15 16 of via clinic@loopgroep.nl.

POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE
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De cursus wordt aangeboden door Stichting Fundament/welzijn. 
Bij voldoende belangstelling start er woensdag 26 februari in Erve Boerrigter in De Lutte een 
cursus StoelYoga. Stoelyoga is de meest laagdrempelige vorm van yoga. Je hoeft je er niet 
speciaal voor om te kleden en mag zelfs je schoenen aanhouden als je dit prettig vindt. Een les 
StoelYoga bestaat uit het uitvoeren van milde yogahoudingen op een stoel. Dat kan op een of-
ficiële yogastoel, bureaustoel, leunstoel, vliegtuigstoel of rolstoel, het maakt niet uit! Stoelyoga 
is een rustige bewegingsvorm en daardoor voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, 
lenigheid of conditie. 

Over de cursus
Nadat u bent verwelkomt wordt er begonnen met een korte meditatie. Daarna  volgt er een war-
ming-up op de stoel of als iedereen dat kan lopend in de zaal. Vervolgens worden er een aantal 
yoga oefeningen gedaan. Na de eerste vijf lessen komen er nieuwe oefeningen. Na een korte 
pauze met een kopje thee sluiten we de les af met ontspannende ademhalingsoefeningen.  

De cursus wordt begeleid door Hilga Peeters.
De groep is vanaf 60 jaar en ouder. 
Tijdstip: van 11.00 – 12.00 uur. Locatie: Erve Boerrigter in De Lutte. 

Opgeven kan door te bellen met 053 – 5369400 of te mailen naar info@stichtingfundament.nl
De cursus bestaat uit 10 lessen en kost € 75,- 

NIEUWE CURSUS STOELYOGA IN DE LUTTE

Zaterdag 29 februari
15:55 De Lutte E1 - Hacol “90 E1
16:50  SV De Lutte C1 - Avanti Wilskrach C2  
17:50  SV De Lutte DA1 - Langeveen A1
19:00  SV De Lutte DS2 - Grol H.V. DS2  
20:15  SV De Lutte DS1 - Grol H.V. DS1 
 
Dinsdag 3 maart
20:30  De Lutte/Combinatie ‘64 R2 -  
 D.S.V.D. R3 

Zaterdag 7 maart
18:00  SV De Lutte C1 - Bornerbroek/ 
 Zenderen Vooruit C3  
      
Dinsdag 10 maart
20:30  De Lutte/Combinatie ‘64 R1 - T.V.O. R1

SV DE LUTTE HANDBAL THUISWEDSTRIJDEN

BIJDRAGE UIT HET DORPSBUDGET
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat wij als SDDL van de ge-
meente Losser jaarlijks een bedrag krijgen (Dorpsbudget) waaruit 
wij plaatselijke initiatieven financieel kunnen ondersteunen. Verzoeken daartoe kunnen worden 
ingediend met een aanvraagformulier die verkregen kan worden op onderstaand e-mailadres. 
Indien data zijn voor 1 april en voor 1 oktober van elk jaar. Maak hier gebruik van!

OPSTARTEN REPAIR-CAFE (Herhaal oproep)
We doen nogmaals een oproep voor vrijwilligers die met ons een Repair-Café willen opzetten 
en lopend willen houden. We zoeken mensen die kennis hebben van elektronica, metaal en 
houtbewerken, die tijd hebben en zich belangeloos willen inzetten om spullen, die de bewoners 
aanleveren, te repareren. Er zijn al wat ideeën hoe we het willen aanpakken.

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. 

ACTIVITEITEN 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE.
Op donderdag 2 april 2020 is De Lutte 75 jaar bevrijd. Het comité 75 jaar bevrijding De Lutte is 
het afgelopen jaar druk bezig geweest met organiseren van activiteiten rondom deze viering. 
Vanaf donderdag 2 april tot en met zondag 5 april zijn er diverse activiteiten in De Lutte. 
Donderdag 2 april: 
- Bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. In De Lutte verwacht rond 18:00 uur.
- 2 kransen leggen door de school. Tijdstip: 19:00 uur
- Kookclub met (veld)keuken na aanleveren vuur. >19:00 uur
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.
Vrijdag 3 april:
- Dorpstheater verzorgd een voorstelling.
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.
Zaterdag 4 april: 
- Harmonie concert Tijdstip: 19:30 uur, Afte party Tijdstip: 22:00 uur
- Locatie: Loon- en Grondverzetbedrijf Volker, Lossersestraat 75
- Bevrijdingsfietstocht, start vanaf 11:00 uur.
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.
Zondag 5 april: 
- Activiteit voor de jeugd na Palmpasen optocht.
- Expositie over de oorlog in Erve Boerrigter van de Dree Marken en de basisschool.
- Dankviering en afsluiting in de Kerk.
- ‘Tilligte passie’ start 14.30 uur in kerk De Lutte.
Het comité 75 jaar bevrijding roep alle bewoners op om op donderdag 2 april de vlag uit 
te hangen tot zonsondergang.
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 of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

Vanaf maart wordt er weer een schilder-
cursus bij Erve Boerrigter, in de nieuwe 
kapschuur, gegeven. 
Houd je van moderne kunst? Heb je zin 
om op een ontspannende manier te 
leren schilderen? 
Iedere les krijg je tips, leer je trucjes en 
werk je aan je persoonlijke kunstwerk. 
De keuze van onderwerp is vrij. 

De kosten voor 4 lessen zijn 60 Euro, dit 
is inclusief materiaal m.u.v. schilderdoek. 
Data cursus: 12 maart, 26 maart, 9 april 
en 23 april 2020
Docent: Trude ter Hart. Info: www.trude-
terhart.nl 
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 
Aanmelden via trude@terhart.nl

VOORJAARSCURSUS ACRYL-SCHILDEREN ERVE BOERRIGTER 



10 11

Enkele jaren geleden is de grote steen met de naam  “de Olifant” weer teruggekeerd 
naar de Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan maar onbewust kwam hij toen “op zijn 
rug” te liggen en niet zoals deze 100 jaar geleden bij de bouw van het Kruisselt uit de 
grond is opgegraven.
Zie bijgaande foto’s van 1910 en plm. 30 jaar later, gefotografeerd met Gerrit Zadelhoff 
(in de oorlogsjaren huisarts te Denekamp) en zijn vrouw bovenop deze steen.
Ook meester Leus tekende deze grote zwerfsteen al eens in 1956. Mede dankzij de 
medewerking van Theo Heebing is de zwerfsteen in december weer “gekanteld”
zodat men nu - met enige fantasie – er weer een olifant in kan herkennen.
Een nieuw informatiebordje zal er in de loop van dit voorjaar nog worden bijgeplaatst 
zodat de wandelaar/fietser weet dat het een bijzondere zwerfsteen is . 

DE OLIFANT STAAT WEER RECHTOP !
Zo bijzonder als het Dorpstheater 2019 afsloot, met een geweldige eerste Oudejaarsconference, 
zo bijzonder is ook de eerste activiteit van het Dorpstheater in 2020. Op vrijdag 3 april vormt 
het kleine theater in dorpshoes Erve Boerrigter het sfeervolle decor voor een avond die geheel 
in het teken staat van het thema ’75 jaar vrijheid’. Met deze voorstelling haakt het Dorpstheater 
in op de vele activiteiten die overal in het land worden georganiseerd, omdat het dit voorjaar 
driekwart eeuw geleden is dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog (op Nederlands 
grondgebied). Ook in De Lutte zal begin april de nodige aandacht worden geschonken aan deze 
historische gebeurtenis.

’75 jaar vrijheid’ is een voorstelling die bestaat uit boeiende verhalen en mooie liedjes over 
vrijheid. Het programma bestaat uit twee muzikale blokken en vier blokken waarin dorpsge-
noten vertellen over vrijheid en wat dat voor hen persoonlijk, maar soms ook voor anderen, 
betekent. Het aardige van deze unieke voorstelling is dat er een aantal Luttenaren op het 
podium verschijnt dat nog niet eerder zo in de schijnwerpers heeft gestaan. We gaan bijvoor-
beeld in gesprek met twee oudere inwoonsters van ons dorp die de oorlogsjaren heel bewust 
hebben meegemaakt. Maar we krijgen ook te horen hoe het vrijheidsgevoel eruit ziet van een 
wandelaar met een passie voor klootschieten (of is het nou net andersom) en een leerkracht die 
thuis niet de enige oldtimer is. Verrassend wordt zeker de gezamenlijke bijdrage van de jagende 
slager en de jagende stukadoor. Tel daarbij op een muzikaal duo met bijna 75 jaar podiumer-
varing en een jonge zangeres/gitariste die al vaker heeft laten zien wat ze in haar mars heeft en 
het mag duidelijk zijn dat hier inderdaad sprake is van een gedenkwaardige avond.

Kaarten voor deze voorstelling op vrijdag 3 april (aanvang 20.00 uur) kosten 7,50 per stuk (incl. 
een kop koffie/thee voor aanvang). De kaartverkoop begint zaterdag 29 februari om 09.00 uur. 
De enorme toeloop voor de kaarten van de Oudejaarsconference heeft ons doen besluiten de 
kaarten alleen nog maar online aan te bieden (www.dorpshoes.nl). Op deze manier kunnen 
we er voor zorgen dat het (beperkte) aantal kaarten ook op volgorde van aanmelding wordt 
verstrekt. Per persoon kunnen maximaal vier kaarten worden besteld. Vooraf bellen met het 
dorpshoes heeft geen zin en ook aan de balie van het dorpshoes zijn geen kaarten verkrijgbaar. 
Wie er graag bij wil zijn, dient 29 februari op tijd zijn of haar bestelling te plaatsen.

‘75 JAAR VRIJHEID’ IN DORPSTHEATER

Kaartmiddag Senioren Beuningen en KBO De Lutte
Dinsdag 10 maart is er een kaartmiddag. We beginnen om 
14.00 uur bij Sterrebos in Beuningen. 
De kosten zijn € 3,--  per persoon.
Opgave is niet nodig en met eigen vervoer. 

Bezoek aan Kasteel Bentheim:
Vrijdag 20 maart brengen we een bezoek aan kasteel Bentheim in Duitsland. Deze burcht 
(Burg Bentheim) ligt op een berg in de plaats Bad Bentheim. Vanuit ons dorp is dit kasteel bij 
helder weer ook te zien. Met name vanaf enkele punten op de Hoge Lutte en de Hanhofweg. 
Opgave en vertrek komt in het volgende Luutke.

ACTIVITEITEN KBO DE LUTTE

OPROEP EXPOSITIE 75 JAAR BEVRIJDING

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zouden wij graag, evenals 5 jaar geleden, weer 
een expositie willen houden. Deze zal plaatsvinden van 2 t/m 5 april in Dorpshoes Erve 
Boerrigter. Wij zijn nu naarstig op zoek naar attributen welke betrekking hebben op de 
2e  WO. Wij denken hierbij o.a. aan documentatie (foto’s, oude krantenknipsels) en/of 
stoffelijke goederen. U zou ons hiermee een grote dienst bewijzen.
Voor degene die deze zaken voor de expositie tijdelijk wil afstaan kan zich in verbin-
ding stellen met Ria Nijhuis (tel. 0613480209) of Arend Vleming (tel. 0621806787). Bij 
voorkeur bellen na 17.00 uur. Namens de organisatie alvast bedankt!

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN DORPSHOES

In de week van maandag 17 t/m maandag 24 februari a.s. hanteren wij aangepaste ope-
ningstijden. Het is dan de voorjaarsvakantie voor de basis- en de middelbare school en 
aansluitend het carnavalsweekend. Vele activiteiten zullen dan geen doorgang vinden.

Op Rosenmontag zullen wij gesloten zijn. Vanaf dinsdag 25 februari a.s. zijn we ge-
woon weer alle werkdagen geopend zoals u dat van ons gewend bent.
Met vriendelijke groet, Gea Weda. T: 0541-552009
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Half februari. De kerstdagen en de jaarwisse-
ling liggen alweer ver achter ons. De erger-
nissen over vuurwerk vergeten we langzaam 
weer, en de geur van gourmet in de gordijnen 
ruik je al bijna niet meer. En dan hebben we na-
tuurlijk nog onze goede voornemens. Ik weet 
dat het helemaal niet meer hip is om daar op 
één januari mee te starten, want (zo luidt de 
trend) beginnen met een gezonde leefstijl kan 
immers het hele jaar door.
Maar voor mij voelt nieuwjaarsdag toch een 
beetje als een schone lei, een nieuw begin. Een 
mooie nieuwe agenda, een schone kalender, 
een heel nieuw jaar ligt aan onze voeten. Een 
jaar waarin nog niks zeker is, behalve dat er 
niks zeker is. Dat gevoel van nieuwigheid heb 
ik op één februari toch veel minder.
Kortom, een mooi moment om iets te gaan 
doen wat ik wil, maar niet doe. Dat klinkt nogal 
gestoord, maar dat is simpel gezegd wat goe-
de voornemens zijn. Traditiegetrouw zocht ik 
mijn goede voornemens weer in het minder 
en gezonder eten. Het ‘meer bewegen’ liet ik 
dit jaar heel slim achterwege, het leven moet 
immers ook leuk blijven. Maar minder eten, dat 
gingen we doen!

Nieuwjaarsdag. We zijn al vroeg wakker. Met 
de kinderen blijven we nog even in het grote 
bed keuvelen. We wassen ons, kleden ons aan 
en dan gaan we naar beneden. Ik gooi een 
chocoladewikkel weg die gisteravond op het 
aanrecht is blijven liggen. De kleine choco-
ladesnippertjes lik ik van het papiertje, het is 
echt bijna niks. Ik smeer een boterham voor de 
kinderen en 
als ik daarna de kaas terug wil zetten in de 
koelkast valt mijn oog op de hapjesschaal van 
gisteren. Ik doe de koelkast dicht. Ik doe de 

koelkast weer open en stop een plakje worst 
in mijn mond, eentje kan geen kwaad. En dit is 
geen snoep, worst is zo slecht nog niet.
Terug aan tafel vraagt Dize of zij ook een plakje 
worst mag. Ik loop terug naar de koelkast, pak 
twee plakjes worst voor de kinderen en stop 
snel een blokje kaas in mijn mond. Het is maar 
kaas, en kaas past immers in de schijf van vijf. 
Als ik weer aan tafel zit denk ik na over hoeveel 
voedsel er wereldwijd verspild wordt. Zo wil ik 
niet zijn. Ik zet de hapjesschaal daarom op ta-
fel. Voor de kinderen.
Ik kom er zelf niet meer aan, pak alleen een 
paar chocoladerozijntjes, maar echt een paar 
maar.
Ik bedenk me dat er ook nog bakjes salade in 
de koelkast staan, de randjes zijn een beetje 
ingedroogd, maar het kan nog best. Er wordt 
tegenwoordig zoveel weggegooid, daar wil ik 
niet aan mee doen. Tevreden knabbel ik even 
later aan een stokbroodje met brie. Morgen ga 
ik echt minder eten.

Zaterdag 18 januari. Ik lees een nieuwsbericht-
je dat 18 januari de dag is waarop de meeste 
mensen hun goede voornemens weer aan de 
kant hebben gegooid. Pfffff, prutsers! Ik ben 
gewoon nog steeds niet begonnen, dat is dan 
echt veel verstandiger, denk ik zelfvoldaan ter-
wijl ik het pak hagelslag aan mijn lip zet. Beter 
beginnen op een doordacht moment, dan na 
twee weken alweer stoppen. En trouwens, één 
februari is eigenlijk toch óók best een mooie 
datum nu ik er beter over na heb gedacht. 
Weer een schone lei, een nieuw begin. Je kent 
het wel. Al hebben we in februari natuurlijk 
carnaval, dat is niet handig. Misschien moet ik 
eens gaan nadenken over één maart.
-Tessa-

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

GOEDE VOORNEMENS

KIEK ES

Of het komt omdat de gefotografeerde 
locatie vrijwel in haar achtertuin ligt, daar 
kunnen we alleen maar naar gissen. Feit 
is wel dat de digitale wisselbeker na een 
lange tussenstop weer online ging. Thea 
Hesselink had het helemaal goed gezien 
toen ze ons meldde dat de foto in de vo-
rige Kiek Es! een opname betrof van het 
speeltoestel op het speelterreintje aan 
de Zwaluwstraat. Thea, van harte gefeli-
citeerd met jouw prijs en de bijhorende 
eeuwige roem. 

Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer 
een detailfoto van een herkenbaar stukje 
De Lutte. Hoewel dat niet onder perfecte 
omstandigheden gebeurde, lijkt de foto 
toch voldoende aanknopingspunten te 
bevatten die een goed antwoord mogelijk 
moeten maken. Denkt u te weten op welke 
locatie deze plaat heeft gemaakt, 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 opnieuw goed de kost 
als u door ons prachtige dorp loopt.

-De redactie-

Tijdens de jaarvergadering van 21 januari j.l. werden 
er liefs 16 leden gehuldigd.
8 leden 25 jaar lid
1 lid       40 jaar lid
5 leden 50 jaar lid
2 leden 60 jaar lid
Dames nogmaals proficiat. Het was een gezellige 
avond.

Dinsdag 18 februari: Een avond over brandbeveiliging; uitleg en waardevolle informatie.
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

Woensdag 11 maart: Excursie naar het schoolmuseum in Ootmarsum (naar de glasblazerij is 
geannuleerd). We vertrekken om 13.30 uur vanaf het kerkplein.
Opgave bij Marga uit het Broek.

Dinsdag 24 maart: Wijnproeverij met en zonder alcohol.
Dennis Nijhuis zal deze avond verzorgen. Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

ZIJ ACTIEF
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Zondag 23 februari  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : Mevr. G. Maseland 
Lectrice  : Mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Lars Grote Beverborg en Tess 
     Kleissen 
     
Woensdag 26 februari: Aswoensdag    
19.30 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Vicaris Hoogenboom  
Lectrice  : Mevr. M. Oude Ophuis 
 
Zondag 1 maart 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  : Pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : Mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Michelle en Christiaan Steenbekke 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Dinsdag 2 maart      : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 3 maart  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 8 maart 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : Mevr. I. Onland     
Lectrice   : Mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Lars Grote Beverborg en Bart Rolink 
Bus vastenactie staat achter in de kerk 
 
Woensdag 10 maart : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Overleden:  
Lies Berendsen-Olde Nordkamp, Appelvinkstraat 11. Op de leeftijd van 88 jaar. 
Sientje Withag-Bosch, Beatrixstraat 64 Oldenzaal. Op de leeftijd van 95 jaar. 
Herman Oude Egbrink, Nachtegaalstraat 22. Op de leeftijd van 82 jaar. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Intenties 
Zondag 23 februari: Overleden fam. Punt, Gerhard Koertshuis, Herman Kristen, 
Ouders Schiphorst-Grashof, Marie Kortman-Spekhorst en Marian, Gerard Boers, 
Echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Elly Pross-Mensink, Sientje Withag-Bosch, 
Lies Berendsen-Olde Nordkamp, Herman Oude Egbrink, 
Uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk. 
 
Jaargedachtenis: Johan Kortman, Ouders Steunebrink-Benneker, Ouders 
Nijkamp-Schopman, Echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Suzette Nijhuis-Oude 
Groote Beverborg, Frans Nijhuis, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Meine 
Maartens, Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders Visschedijk-Frielinck,  
Henk Bekkedam . 
 
Zondag 1 maart: Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Henk van Leijenhorst, 
Sientje Withag-Bosch, Lies Berendsen-Olde Nordkamp, Herman Oude Egbrink. 
 
Jaargedachtenis: Antoon Seijger, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal), Jan Peters, 
Ine Olde Hendrikman-Luyerink, Riek van Rijn-ter Woerds. 
 
Zondag 8 maart: Hendrik Jozef Grunder, Ouders Jeunink-Pots, Truus Egberink-
Grashof, Gerhard Koertshuis, Ouders Schiphorst-Grashof, Hendrik Kristen, 
Gerard Boers, Herman Oude Egbrink. 
 
Jaargedachtenis: Hennie Zwijnenberg, Harrie Bentert, Ouders Schopbarteld-
Kosters, Johan Olde Hanter, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Grote Punt-
Nijhuis, Ouders Zanderink-Welhuis, Hubert Sweerts. 
 
 
Pastorpraat: 
Ons voorbereiden op Pasen. 
Beste mensen, vanuit de Bijbel weten we dat het joodse volk veertig jaar door de 
woestijn zwierf; weg uit het slavenland van Egypte, op weg naar het beloofde land van 
vrijheid. In die periode werd het geconfronteerd met wezenlijke vragen en met de zin 
van het bestaan. Ervaringen van honger en dorst, van hitte en kou, van leven en dood, 
van trouw en ontrouw kwamen als een lawine op hen af. 
Het volk moest letterlijk zijn weg vinden naar God en naar elkaar. Jezus herhaalt als het 
ware deze periode door veertig dagen lang zich terug te trekken in diezelfde woestijn, 
om opnieuw, in kort tijdsbestek datzelfde proces van loutering door te maken.  
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Hij wordt op de proef gesteld, maar Hij bezwijkt niet voor de bekoring. Brood, macht en 
formele godsdienstigheid hebben niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de 
liefde. In ons op weg gaan naar Pasen willen ook wij die veertig dagen “in de woestijn” 
afleggen. De veertigdagentijd is een symbool van het menselijk leven. En ook aan ons 
wordt gevraagd niet te bezwijken. Zelfs als angst of verdriet, eenzaamheid en 
onzekerheid ons zozeer in beslag nemen, dat we eigenlijk onszelf niet meer zijn. Dan 
komt het erop aan, dat er iemand nabij is die meereist op de vaak lange weg om weer 
onszelf te worden; iemand die niet boven de ander staat, maar ernaast. Het evangelie 
maakt ons duidelijk, dat Jezus door zulke situaties heen brak met eerbied en vertrouwen. 
Maar wel zo, dat de stem van het goede de negatieve macht tot zwijgen bracht. Een 
stem die mensen het vertrouwen in zichzelf teruggeeft . Een stem die opstand predikte 
tegen alles wat onmenselijk was. Een stem die de Liefde zelf was. Ik wens ons allen die 
liefde toe in onze voorbereiding op Pasen. 
   Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 

 
Rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd parochie Lumen Christi 
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het Kruis 
rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op weg naar 
Pasen. Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons 
christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk worden 
binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij het lijden van 
Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met alle mensen die 
onschuldig lijden in onze dagen. De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere 
wijze onze onderlinge solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen 
dat velen van u in deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij 
de kwetsbare en lijdende mens. De rondgang van het Kruis is begint op zondag 1 
maart in De Lutte en eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.  
   Het pastoraal team Lumen Christi 
 
Presentatieviering communicantjes. 
Op zondag 22 Maart a.s. is de presentatieviering voor de communicantjes van dit 
jaar. In deze viering worden de kinderen voorgesteld die zich voorbereiden op de 
eerste Heilige Communie. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de 
Eerste Heilige Communie al in volle gang. Bijeenkomsten en rondleiding in de 
kerk, kindermiddagen, bezoek aan de bakker.  De presentatieviering begint om 
9.00 uur en iedereen is van harte welkom. De eerste Heilige Communie wordt 
gedaan op zondag 14 juni om 9.00 uur. 
 
 

Vastenactie 
Samenwerken aan een veilige toekomst, een eigen doelenproject van de 
parochies, H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus 
In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeiders-
beweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de 
H. Pancratius willen we ons dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een 
tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor we 
gekozen hebben is één van de projecten van de landelijke Vastenactie. Het 
eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met 
lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen 
zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en 
vrouwen. Belangrijk hierbij is het werken aan het herstel van eigenwaarde van 
mensen én wederzijds respect binnen families. Mensen met een positieve 
eigenwaarde zijn minder geneigd om vormen van geweld te tolereren. Ze zullen 
ook minder snel zelf geweld toepassen. Zowel mannen als vrouwen worden 
betrokken bij de trainingen. Naast het vergroten van zelfrespect worden families 
geïnformeerd over hun rechten, hoe deze gerespecteerd kunnen worden in de 
families en in de gemeenschap. Zij krijgen advies over de manieren waarop je je 
rechten kunt verdedigen.  Door middel van zelfgemaakte podcasts die worden 
uitgezonden in een wekelijks radioprogramma van MTC worden mensen bewust 
gemaakt van het probleem en worden zij geïnformeerd hoe zij een cultuur van 
vrede kunnen creëren.  
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een 
opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren 
waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Financiële armoede is niet alleen 
een factor bij het ontstaan van geweld, maar kan ook zorgen voor andere 
problemen zoals onvoldoende voeding, minder scholing en migratie. Door 48 
jongeren en vrouwen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een 
inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij 
op een veilige manier bouwen aan hun toekomst. Wilt u meer weten over deze 
twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 9.30 uur naar de 
bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge 
Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen 
beantwoorden. Zij zal tevens de projecten coördineren in Guatemala. Op zondag 
29 maart is zij aanwezig in de viering in de H. Nicolaaskerk te Denekamp tijdens 
de viering om 10.30 uur. Ook hier bent u allen van harte welkom. Ook úw 
bijdrage is van harte welkom, deze kunt u in het bijgesloten zakje in de offerbus 
achter in de kerk of in de brievenbus van het parochiecentrum deponeren. 
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Wilt u liever uw bijdrage overmaken dan kan dit op 
NL21 INGB 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van: eigen 
doel projectnummer 401397. 
 
28-29 februari 2020: Kloosterweekend voor iedereen 
van 18-80 jaar, bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. 
In het klooster van de zusters Franciscanessen van Denekamp, wordt van 
vrijdagavond 28 februari vanaf 19.00 uur tot zaterdagavond 29 februari tot 19.00 
uur een kloosterweekend georganiseerd. Het is bedoeld voor mensen die op 
zoek zijn naar Zingeving: samen met anderen, op een prachtige, unieke locatie in 
het groen, op ontdekkingstocht naar Bewustwording. Het programma zal 
bestaan uit o.a. kennismaking, creatieve workshops, momenten van stilte en 
bezinning, ontmoetingen met elkaar en met de zusters. Het maximale aantal 
deelnemers is 15 personen. 24 uur in het klooster: een bijzondere ervaring voor 
wie even de alledaagse drukte wil loslaten en wil ervaren waar het in het leven 
werkelijk om gaat. De kosten zijn € 125,-. Op zaterdag zijn er 3 maaltijden. Er 
wordt overnacht in het bezinningscentrum Huize Elisabeth. Beddengoed is ter 
plaatse. Toiletspullen en handdoeken dient men zelf mee te nemen. 
Voor opgave en meer informatie: Caroline Bosgoed, cbosgoed@hetnet.nl .  
Tel. 0541-354285 
Locatie:  Klooster zusters Franciscanessen, St. Nicolaasstichting, Huize Elisabeth 
                Gravenallee 11 7591 PE  Denekamp. 
 

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




