
Agenda
Vanwege de maatregelen m.b.t. het 
coronavirus kunt u voor voor een 
actuele agenda het beste kijken op de 
website 
www.DeLutte.com.

@TiDeLuTTeLosser
Hotels in de gem. Losser zijn 
geopend of gaan binnenkort 
open #losser #delutte #beunin-
gen. Kijk hier voor meer info: 
https://visitdeluttelosser.nl/Lee-
stips!/2067/Hotels-zijn-open-
of-gaan-binnenkort-open/

Twitter

KieK-es
facebook.com/kiekesintluutke

KoninKLijKe onDerscheiDing 
FrAnK oLDe rieKerinK

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

gouDen huweLijK voor TopvrijwiLLigers
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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, 9 loopt van 2 juni tot 23 juni 2020 
kopij inleveren woensdag 27 mei voor 20:00 uur via e-mail.

Wij hebben de jaarkalender volledig geleegd. 
Als u informatie voor de jaarkalender heeft, dan graag (opnieuw) aanleveren, dan weten we 
zeker dat de vermeldde informatie klopt.

Jaarkalender 2020

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 huisartsenpost in Oldenzaal via 
telefoonnummer 088 - 555 1122

Prikpost Medlon in De Lutte
Iedere woensdag van 08:00 – 09:00 uur 
kunnen patiënten van huisartsen of 
specialisten in dorpshoes Erve Boerrigter 
terecht voor bloedafname.

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

dodenherdenking

De dodenherdenking in De Lutte werd op 4 mei gehouden met (uiteraard) weinig men-
sen maar zeker niet minder waardig. Voorzitter Tom Groothuis van de werkgroep 4 mei 
werd bijgestaan door Pastor Henk Jacobs, de twee trompettisten, Mirthe en Christa 
Rolink van de Sint Plechelmus Harmonie en namens het college van B&W gemeente 
Losser was wethouder Harry Nijhuis aanwezig. Namens de werkgroep legde Ellen 
Visschedijk en de wethouder namens de gemeente Losser bloemkransen bij de vijf geal-
lieerde militairen op de begraafplaats. Ook werd er een bloemstuk gelegd bij het enige 
slachtoffer uit De Lutte, Nico Poort. Hij kwam om door een ongeval met een Brits militair 
voertuig. Agnes Olde Boerrigter las het gedicht van Eva Pronk uit Den Haag voor. Het 
Wilhelmus klonk via de speakers.
Hierna werd een krans gelegd door Ellen Koop namens de werkgroep bij het oorlogsmo-
nument in het Lutterzand alwaar de noabers het perkje met gedachtenissteen prachtig 
hadden verzorgd. Het signaal Taptoe klonk fantastisch op beide gedenkplekken.

Let op: dorpshoes Erve Boerrigter is tot nader order gesloten. Onderstaande activi-
teiten in het dorpshoes gaan dus voorlopig niet door.
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Zoals u zult begrijpen gaat de jaarlijkse collecte voor het Epilepsiefonds i.v.m. met het 
Coronavirus  in de eerste week van juni niet door.
Maar wij hopen dat we volgend jaar als collectant weer op jullie kunnen rekenen.

De Tourist info De Lutte-Losser houdt een actuele samen sterk webpagina bij waar al-
lerlei acties opstaan van verschillende ondernemers in de gemeente Losser. Hier lees je 
veel mooie en nieuwe initiatieven van de bedrijven uit de Schatkamer van Twente.

Op deze pagina ziet u onder andere bij welke bedrijven u kunt afhalen/bezorgen, welke 
bedrijven cadeaubonnen verkopen en welke leuke thuisactiviteiten zij bieden. Kijk voor 
een volledig overzicht op: www.visitdeluttelosser.nl/samen-sterk

De lintjesregen vond in de gemeente Losser op aangepaste wijze plaats. Door het co-
ronavirus kon deze gebeurtenis niet plaatsvinden in ’t Lossers hoes. Burgemeester Cia 
Kroon belde vanmorgen met de zeven gedecoreerden en bracht hen het heugelijk 
nieuws, dat zij koninklijk zijn onderscheiden. Ook vertelde zij dat later in het jaar alsnog 
een feestelijke bijeenkomst voor hen georganiseerd wordt, waarbij de versierselen van 
de koninklijke onderscheiding daadwerkelijk worden opgespeld.
Het heeft de Koning behaagd om de heer Frank (F.A.J.) Olde Riekerink uit De Lutte op 

te nemen in de Orde van Oranje Nassau en daartoe te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Frank is meer dan 20 jaar professioneel brandweerman. Hiertoe heeft 
hij nagenoeg alle opleidingen genoten en de nodige trainingen gevolgd. Hij is ook de 
chauffeur als het om inzet van de zware voertuigen gaat. Bovenal zorgt hij als kazerneco-
ordinator voor het wel en wee van de brandweerpost in De Lutte aan de Lossersestraat. 
Wij feliciteren Frank van harte met deze belangrijke onderscheiding.

ColleCte epilepsiefonds

steun lokale ondernemers!

koninkliJke ondersCheiding frank olde riekerink

In het vorige Luutke stond mijn laatste 
bijdrage over De Lutte tijdens de oor-
logsjaren en de bevrijding, dat ik als titel 
had gegeven: 75 jaar Vrijheid.

Boven het verhaaltje stond echter (abu-
sievelijk) “De bevrijding komt dichterbij” .
Dat was niet het geval want mijn verhaal-
tje ging over de capitulatie van Duitsland, 
de totstandkoming van de E.E.G., ge-
volgd door de “bevrijding” van de Oost-
Europese landen.

De hierbij geplaatste foto’s betroffen ook 
de Brandenburger Tor achter de Berlijnse 
muur in september 1989 en een bord dat 
we in december zagen toen we enkele 
dagen in de Harz verbleven.

Onderweg kwamen we toen deze herin-
nering aan de oude scheidingslijn binnen 
Europa tegen.

Tot zó ver deze aanvulling op mijn laatste 
verhaaltje.

In deze Corona-tijd ervaren we weer eens 
opnieuw de betekenis van landsgrenzen 
en het gemis aan “vrijheid”  maar hope-
lijk duurt dat niet zó lang meer!

Sterkte hierbij en tot ziens!

Tonnie Bekke

Beste leden Zij Actief;

De wereld is nu donker
Maar zoals in een bioscoop
Komt er ook een verlossend einde
Dat is iets waar ik op hoop.

We voelen met zijn allen
Wat het virus corona met ons doet
Danken de hulpverleners,
voor inzet en moed.

Neem alle aangescherpte regels
Toch echt heel serieus
Dan gaat het zeker wel weer goed komen
Heb vertrouwen in elkaar, heus.

We hopen dat jullie in deze bijzondere 
tijd, de tijd vinden om elkaar waar nodig 
tot steun kunnen zijn.

Namens de voorzitter Ans van Langen

75 Jaar VriJheid – reCtifiCatie

ZiJaCtief
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afhaalBieB Van start

gouden huweliJk Voor topVriJwilligers

Op dinsdag 12 mei gaat de boekenafhaalservice AfhaalBieb van start bij de Fundament 
Bibliotheek Losser voor leden die geen gebruik kunnen of willen maken van de online 
Bibliotheek. Met deze service wil de bibliotheek de leden tegemoet komen, maar wel 
de bezoekersstroom zo beperkt mogelijk houden.

Voorwaarden
Er kunnen alleen boeken uit de eigen collectie van Bibliotheek Losser worden besteld 
en maximaal 4 boeken per lid. Mensen worden verzocht alleen te komen en worden 
een voor een naar binnen gelaten in het portaal van ‘t  Lossershoes. Deze AfhaalBieb 
zal alleen in Losser zijn en niet in De Lutte.

Reserveren/bestellen
Je kunt boeken en tijdschriften reserveren via e-mail: infobibliotheek@stichtingfunda-
ment.nl, telefonisch: 053-5382137 of via de website: www.bibliotheeklosser.nl.

Na reservering krijg je per mail of telefonisch een bevestiging en hoor je wanneer en 
hoe laat je de bestelling kunt komen ophalen. De ophaalmomenten zullen op dinsdag-
middag en vrijdagmorgen zijn. Het is niet mogelijk om zonder afspraak te komen.

Bezorgdienst
Voor klanten van 75+ blijft de bezorgdienst nog steeds mogelijk. Daarnaast ontvan-
gen scholen extra aanvulling op de boekencollectie zodat kinderen via school kunnen 
blijven lezen. Op deze manier wil de Bibliotheek bijdragen aan de algemene regel van 
‘blijf zoveel mogelijk thuis’ maar haar leden tóch voorzien van fysiek leesvoer.

Met vriendelijke groet, Marjo Gieslink

Ria en Tonnie Bekke waren afgelopen 29 april 
precies 50 jaar getrouwd. Beiden zijn voor De 
Lutte zeer bekende inwoners. Hun inzet als 
vrijwillger voor ons dorp kan niemand ontgaan 
zijn.
Als redactie van ’t Luutke feliciteren wij Ria en 
Tonnie met hun gouden huwelijk van harte. 
Tonnie is al enkele jaren vaste columnist van 
ons dorpsblad. Recent heeft hij meerdere uit-
gaven voorzien van verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog in het kader van de 75-jarige 
bevrijding. De werkgroep 4 mei heeft niet te 
vergeefs een beroep op hem gedaan. Hij kan 
namelijk putten uit enorm historisch archief 
over het wel en wee van De Lutte. 

Daarom hebben wij ook uit ons historisch 
archief geput! Ria en Tonnie, van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie nog vele fijne 
gelukkige jaren toe.

De boekenkast naast de kerk in De Lutte, 
geplaatst op 27 maart en na ongeveer 
300 boeken, wordt weer opgeruimd. Het 
voornemen van Fundament Bibliotheek 
Losser is om vanaf dinsdag 19 mei 2020 
beperkt open te gaan in de vestiging 
Losser. De opening van de bibliotheek in 
het dorpshoes in De Lutte is onderwerp 
van overleg. Veiligheid en zorg om elkaar 
voert de boventoon.

Uit de boekenkast kan nog tot maandag 
18 mei boeken gehaald worden, gelieve 
GEEN boeken meer te brengen. Dank aan 
de firma Oude Elferink Natuursteen voor 
de afdekking van de kast. Maar zeker 
ook dank aan het locatiebestuur van Sint 
Plechelmuskerk. De ruimhartige schen-
king van alle boeken is gedaan door het 
bestuur en leden van Concertvereniging 
Semper Cresendo uit Losser. Er kon vier 
keer naar hartelust ‘gewinkeld’ worden 
uit een keur van 6000 boeken. Dank 
daarvoor. 

Boekenkast sluit

Woensdag 29 april was het 50 jaar ge-
leden dat we elkaar “eeuwige trouw” 
beloofden.
Een halve eeuw later – waarin we samen 
veel beleefd hadden – wilden we dit 
vieren met familie, buren en vrienden , 
maar… door het corona-virus werd het 
anders dan we voorgenomen hadden. 
Géén voorjaarsvakanties met alle kin-
deren en kleinkinderen en géén feestje 
daarna maar: verplicht thuis blijven !

Het was echter mooi om te ervaren dat 
men ons niet vergat want de buurt zorg-
de voor een versiering met ballonnen, 
waarvoor ze een borreltje “op afstand” 
kregen en de kinderen en 10 kleinkin-
deren hebben heel wat “hartjes” in onze 
voortuin geplaatst ( zie foto)

Daarnaast kregen we bloemstukken , 
vele kaartjes en app-jes van dorpsgeno-
ten en andere bekenden, dus … werd het 
toch nog een bijzondere dag om niet te 
vergeten !
Langs deze weg willen we iedereen be-
danken en tot ziens in betere tijden !

Groetjes Tonnie en Ria Bekke 

dank Je wel !
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tC kardoes: samenwerking met tennissChool approaCh, 
maak kennis met tennis en tennislessen.

Sinds begin van dit seizoen hebben wij een samenwerking met Tennisschool Approach 
van Ad Luttikhuis uit Oldenzaal. Zij verzorgen de lessen voor onze jeugd en de senio-
ren. Zaterdag 2 mei is de overeenkomst op gepaste wijze ondertekent en is de samen-
werking daarmee officieel bekrachtigd. Mike Luttikhuis is contactpersoon voor onze 
vereniging en Daan Stegge is de tennisleraar. Op de foto v.l.n.r. Daan Stegge, Gerard 
Kamp voorzitter Kardoes en Karin Schonewille, jeugdvoorzitter.
Vanwege de corona crisis hebben we lang niet kunnen tennissen. Vanaf 4 mei is ons 
park open voor de jeugd t/m 18 jaar. Zij mogen lessen en vrij tennissen. Ook niet leden 
mogen gebruik maken van onze banen. Wanneer je vrij wilt tennissen moet je vooraf 
een baan reserveren. Hoe dat moet lees je op onze site. Hierop staan ook de andere 
voorwaarden.

Op 4 mei zijn we gelijk begonnen met Maak Kennis met Tennis (4 gratis lessen). 
Hiervoor hebben zich maar liefst 14 kinderen opgegeven. Zou je dat nu ook graag 
willen? Dat kan, we hebben besloten om een tweede serie Maak Kennis met Tennis op 
te starten. Jeugd t/m 12 jaar kan zich opgeven. Deze lessen worden gegeven op de 
vrijdagen 15, 22, 29 mei en 5 juni. We kunnen 2 groepen opstarten, en wel van 16.00 – 
16.45 uur en 16.45 tot 17.30 uur. 
Wil je je opgeven, dan kan dat door te mailen naar: jeugdcommissiekardoes@gmail.
com. 

Ben je ouder dan 12 dan kun je reguliere lessen volgen. Kijk voor de mogelijkheden op 
www.approach.nl\tckardoes. Hier kun je je inschrijven en dan krijg je bericht van 
Approach wanneer je kunt starten met de lessen. Kijk ook op onze site; www.tckardoes.
nl voor informatie of mail naar jeugdcommissiekardoes@gmail.com.

Ook senioren kunnen zich via www.approach.nl\tckardoes opgeven.  Natuurlijk weten 
we nog niet exact wanneer senioren weer kunnen gaan tennissen. Maar ben je van 
plan om les te nemen, geef je dan op. Dan kunnen we zodra er mogelijkheden zijn de 
lessen gelijk inplannen. Het lesgeld wordt aangepast naar de hoeveelheid lessen die 
gegeven kunnen worden. Je betaald dus nooit teveel. 

Wij hopen dat ons park ook voor de senioren snel weer open kan en wensen onze 
jeugd alvast veel tennisplezier. 

annulering rommelmarkt lutheria 2020

Beste Luttenaren,

Zoals bekend doet Lutheria jaarlijks een beroep op jullie om spullen voor de rom-
melmarkt beschikbaar te stellen, zodat wij op de 2e pinksterdag een evenement neer 
kunnen zetten waar vele Luttenaren en mensen van buiten zich op verheugen. Door 
de huidige corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om de rommelmarkt dit jaar 
te organiseren.
Wij hebben nog overwogen om de rommelmarkt te verplaatsen naar de herfst of win-
ter, maar daar zitten toch te veel nadelen aan en daarom is besloten om dit jaar geen 
rommelmarkt te houden.
In deze onwerkelijke tijd zijn veel mensen bezig met het opruimen van de zolder en 
schuur en omdat we weten dat een groot aantal Luttenaren speciaal voor ons spullen 
bewaren, willen jullie laten weten dat we dat zeer waarderen.

Nu de rommelmarkt dit jaar niet doorgaat, zou u kunnen overwegen om de spullen 
nog een jaar te laten staan. Echter de afgelopen jaren is gebleken dat we, door de 
steeds maar groeiende hoeveelheid aangeboden spullen, tegen de grens van de op-
slagmogelijkheden en behandelbaarheid aanlopen en daarom willen we jullie aanra-
den om grote kasten, bankstellen e.d. toch dit jaar maar op te ruimen en/of af te voeren 
naar de stort of andere geschikte plek. Dit klinkt misschien vreemd, maar toch denken 
we dat volgend jaar weer voldoende aanvoer zal zijn. En om te voorkomen dat we u 
volgend jaar moeten teleurstellen doordat we spullen niet mee kunnen nemen, willen 
we dit advies gegeven.

We hopen dat u begrip heeft voor de situatie en wensen dat u allen gezond blijft en 
met zo min mogelijk negatieve gevolgen door deze periode heen komt.

Bestuur Lutheria
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Regelmatig worden naast de afvalcon-
tainers in De Lutte (Plechelmusstraat 
en Kroepsweg) enorme hopen af-
val gedumpt. Met name in de wijk de 
Luttermolen is het schering in inslag 
dat stapels volle vuilniszakken naast de  
containers worden geplaatst. De winst 
die bereikt wordt door het gescheiden 
inzamelen van ons dagelijks afval wordt 
teniet gedaan door de benodigde extra 
inzet van de mensen van Twente Milieu.

Past uw afval niet in de juiste container, 
neem het dan mee terug, verpak het tot 
kleinere porties of rij anders naar het af-
valbrengpunt van de gemeente Losser 
aan de Ravenhorsterweg in Losser. 

De gemeente Losser krijgt via social me-
dia meldingen binnen over afval. Hier 
gaat het vaak  om afval dat naast de con-
tainers wordt gezet. De gemeente maakt 
de juiste inschatting dat vele inwo-
ners zich hieraan storen. Zij vragen dan 
ook aan de bewoners om het te blijven 
melden.

Het beste kun je dit soort meldingen 
doen via de MijnGemeenteapp of via 
het meldpunt openbare ruimte op de 
website van de gemeente, www.losser.nl 
Zo komt jouw melding het snelst bij de 
goede afdeling terecht.

Samen houden we De Lutte schoon.

afValContainers worden VuilnisBelt
lange ZomerpauZe Voor lutter dorpstheater

De voorbereidingen voor de tweede editie van Zölf Met Nemm’n, de muziekavond in 
het openluchttheater naast de blokhut in het kerkenbos, waren al vergevorderd. Op 
zaterdag 20 juni zou dit evenement een vervolg gaan krijgen. Alle artiesten voor deze 
avond waren vastgelegd. Maar de beperkende maatregelen als gevolg van de corona-
crisis hebben helaas ook een streep door dit feestje gehaald. Als de situatie dat tegen 
die tijd toelaat, hoopt het enthousiaste organisatieteam van ZMN dat gemis volgend 
jaar weer goed te kunnen maken.

De grote onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, maakt het misschien 
ook onmogelijk om de geplande voorstellingen van Jan Riesewijk door te laten gaan. 
Jan zou op vrijdag 18 en zaterdag 19 september alsnog naar het Dorpstheater komen. 
Twee voorstellingen die in principe uitverkocht zijn, omdat de kaartjes die verkocht 
waren voor de oorspronkelijke data in september 2019 in principe geldig blijven voor 
de nieuwe speeldata. Nu we te maken krijgen met een anderhalve meter samenleving 
is niet te zeggen welke gevolgen dat heeft voor de theaters (groot en klein) in ons land. 
Daardoor is het ook onzeker of de voorstellingen die Jan dit najaar zou verzorgen in De 
Lutte wél door kunnen gaan.

Vanzelfsprekend houden we ons publiek op de hoogte. En natuurlijk zijn we op zoek 
naar veilige en creatieve oplossingen om u weer te kunnen verwelkomen in ons 
Dorpstheater. Onder meer via onze Facebook-pagina, maar natuurlijk ook via ’t Luutke. 
Zodra dat weer kan, hopen we onze activiteiten weer op te kunnen pakken.

Team Dorpstheater De Lutte 
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KIEK ES

Op het lijstje met namen van winnaars van 
deze fotorubriek stond haar naam al lan-
ger genoteerd. En ook dit keer was Anne 
Dierselhuis er weer als de kippen bij om 
ons de juiste locatie door te geven van de 
foto die ergens in De Lutte was gemaakt. 
Anne had het goed gezien toen ze ons 
doorgaf, dat die foto was gemaakt bij het 
oorlogsmonument bij de Kribbenbrug 
voor het Halifax-toestel dat in de Tweede 
Wereldoorlog is neergestort in het 
Lutterzand. Anne gefeliciteerd, de beker 
is zoals altijd via de digitale koerier naar je 
toe gestuurd.  

Ook voor dit Luutke maakten we weer een 
detailfoto van een herkenbaar stukje De 
Lutte. Denkt u te weten op welke locatie 
zij 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, vanzelfsprekend met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen, 
goed de kost als u door ons prachtige dorp 
loopt.

De redactie

kiek es!

Het valt me vooral de laatste tijd op dat het 
groeten op straat minder wordt. Ook in De 
Lutte. Heel wat jaren geleden was ik eens 
in Rotterdam-Kralingen. Ik liep daar met 
een collega in een niet zo drukke straat. 
Dus het aantal voetgangers was niet zo 
bijster hoog. Hoe dan ook: de mensen die 
we tegenkwamen groette ik in eerste in-
stantie, uit gewoonte, automatisch.
Mijn collega keek me vreemd aan en zei 
dat ik dit niet moest doen. Heel oprecht 
gaf ze aan dat dit raar op de mensen zou 
overkomen en – sterker nog – agressie zou 
kunnen opwekken. Ze adviseerde me ook 
op galerijen van flats de mensen die ik zou 
tegenkomen, niet aan te kijken. Het in de 
ogen kijken van ‘vreemdelingen’ kan wor-
den opgevat als een uitdaging: “Wat mot je 
van mij”. Of : “Heb ik iets van je aan of zo?”. 
Ik was verbijsterd. En daarna ook blij dat ik 
weer richting het oosten kon afreizen.

Hier in Twente – althans in de dorpen - 
groeten de mensen elkaar nog meestal. 
Een zwaai vanaf de fiets, een groet:  “goe-
demorgen”, “moin” of “goeiedag”. Kost 
geen enkele moeite en is gewoon leuk. 
En – vind ik - vanzelfsprekend. Maar het 
gevoel bekruipt me dat dat langzamer-
hand steeds minder normaal wordt. En 
ik merk dat het groeten als snel beperkt 
wordt tot mensen die je kent. Zo jammer. 
Het is geloof ik ook een generatie-kloofje. 
De jongeren onder ons zien het groeten 
niet meer als een sociaal, logisch gebruik; 
vinden het kennelijk ook niet erg dat dit 
verdwijnt. Daar wil ik toch ernstig bezwaar 

tegen aantekenen. Zeker nu al wekenlang 
wordt gepredikt: we moeten meer naar 
elkaar omkijken. En: we moeten het sa-
men oplossen. Dat begint volgens mij bij 
het respect en de waardering die je voelt 
door elkaar simpelweg op te merken, te 
groeten. Als je iemand die je niet kent toch 
groet, dan wordt na verloop van tijd die 
onbekende al een beetje een bekende. 
En wat als je dan elkaar tegenkomt in de 
winkel, of op een terrasje (na 1 juni) ? Dan 
komt er misschien wel een kort praatje. En 
daarmee versterk je dan het gevoel van 
‘samen’ en naar elkaar omkijken. 

Veel landgenoten hebben de afgelopen 
weken wat eenzaam doorgebracht. Het 
werd steeds rustiger op straat. We hebben 
beelden voorbij zien komen van gezinnen, 
van kinderen die voor het raam stonden 
te zwaaien naar hun ouders, opa en oma. 
En die hen en zichzelf daarmee een enorm 
plezier deden. Mooi toch ? Kleine moeite.

Noaberschap is een groot goed. Onze 
minister-president Rutte kent waarschijn-
lijk het woord noaberschap niet, maar 
zou hij het kennen, dan zou hij het zeker 
gebruiken. 
Want NOABERSCHAP duidt in één woord 
precies wat Rutte als boodschap mee wil 
geven. 

Kunnen we afspreken : in de Lut’ groet wie 
meka. Oké?  

Paul Wiefferink

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

samen, meer naar elkaar omkiJken, oftewel: 
noaBersChap
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Weekendvieringen	/	Kerk	TV.	
Hoewel	onze	gebruikelijke	vieringen	op	dit	moment	
niet	mogelijk	zijn	blijft	het	gebed	doorgaan.	Wij	als	
pastores	blijven	bidden	om	hoop	en	kracht	voor	ieder	
die	getroffen	wordt	door	de	coronacrisis.	Gebed	kan	
ons	helpen	om	onze	ongerustheid	in	handen	te	leggen	
van	God.	Om	ook	gezamenlijk	te	kunnen	bidden	
hebben	wij	gezocht	naar	mogelijkheden	en	daarom	wordt	er:		
-	Op	de	komende	zondagen	om	9.00	uur	in	één	van	onze	kerken	een	
gebedsviering	gehouden,	deze	vieringen	worden	uitgezonden	via	Kerk	TV,	en	zijn	
voor	iedereen	gratis	beschikbaar	gesteld	via	de	website	van	Lumen	
Christi,	www.parochielumenchristi.nl,	onder	het	kopje	gebedsviering.	
-	Op	woensdag	is	er	om	10.00	uur	een	Eucharistieviering	vanuit	de	
H.	Nicolaaskerk	Denekamp.	
-	Op	woensdagavond	is	er	om	19.00-19.15	uur	klokken	luiden	en	in	de	maand	
mei	is	er	aansluitend	vanaf	19.15	uur	rozenkransgebed	vanuit	de	
H.	Nicolaaskerk.		
Hemelvaart	donderdag	21	mei	is	er	om	9.00	uur	een	Eucharistieviering.	
Al	deze	vieringen	zijn	te	volgen	via	de	kabel,	dan	wel	via	het	kanaal	KERKTV	op	
deze	Site.	Er	zijn	verder	geen	gelovigen	bij	de	viering	aanwezig.	
	Op	zaterdagen	worden	de	teksten	van	de	zondag	op	de	website	geplaatst.	
-	Mocht	u	intenties	hebben	voor	gebed,	dan	kunt	u	deze	aan	ons	doorgeven	
via	denekamp@lumenchristi.nl	of	in	de	brievenbus	van	het	parochiesecretariaat	
-	Daar	waar	de	kerken	open	zijn,	is	de	mogelijkheid	voor	stil	gebed	en	om	een	
kaarsje	aan	te	steken.	
-	Verder	wijzen	wij	u	op	de	vieringen	op	zondagochtend	op	KRO/NCRV	op	NPO2	
om	10.00	uur.		
	
Pastorpraat:	
Kippenvelmoment	in	Coronatijd	
Op	een	woensdagvond	werd	ik	gebeld	voor	een	Ziekenzegen	in	een	Woon-
zorgcentrum	in	de	buurt.	Nauwelijks	was	ik	buiten	mijn	dorp	of	er	kwam	een	
telefoontje	van	een	verzorgende	dat	de	leiding	van	de	Zorggroep	had	besloten	
dat	er	geen	Ziekenzalving	of	Ziekenzegening	meer	mocht	plaatsvinden	vanwege	
de	beperkende	coronamaatregelen.		

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Zij	vond	het	wel	belangrijk	voor	degene	waarvoor	ik	was	geroepen	en	wilde	dit	
toch	nog	even	terugkoppelen	met	haar	leidinggevende.	Ondertussen	zette	ik	
mijn	auto	op	een	parkeerplek	en	wachtte	op	het	verlossende	telefoontje.	Dat	
kwam	na	een	kwartier,	met	de	mededeling	dat	ik	toch	mocht	komen.	Bij	de	
ingang	werd	ik	opgewacht	door	de	verzorgende	die	me	begeleidde	naar	de	hal	
van	het	appartement,	waar	ze	mij	in	beschermende	kleding	hielp,	schort,	
handschoenen,	mondkapje,	en	een	bril	over	mijn	bril.	Uitgedost	als	een	soort	
maanmannetje,	zoals	u	ze	dagelijks	ziet	in	de	I.C.	‘s	op	de	t.v.,	ging	ik	het	
appartement	binnen	waar	ik	een	broos	echtpaar	aantrof	van	rond	de	negentig	
met	hun	twee	dochters.	Een	onwerkelijke	toestand	in	een	situatie	waarbij	je	als	
pastor	graag	je	nabijheid	wilt	tonen,	maar	zoveel	mogelijk	afstand	moet	bewaren	
en	ook	nog	eens	totaal	onherkenbaar	bent	voor	de	familie.	Ik	voelde	de	warmte	
van	de	beschermende	kleding,	de	kortademigheid	door	het	praten,	een	
vervormde	stem	die	niet	de	vrije	ruimte	in	mocht,	een	afwisselend	zicht	omdat	
mijn	bril	steeds	besloeg,	maar	samen	probeerden	we	nabij	te	zijn,	te	bidden	voor	
moeder	en	haar	de	handen	op	te	leggen	en	te	zegenen,	ook	al	was	dat	met	
behulp	van	een	handschoen.	Toen	ik	na	mijn	handoplegging	ook	haar	
hoogbejaarde	echtgenoot	en	de	dochters	uitnodigde	moeder,	die	niet	meer	
aanspreekbaar	was,	de	handen	op	te	leggen	en	wellicht	nog	iets	tegen	haar	te	
zeggen,	vond	er	een	bijzonder	en	ontroerend	moment	plaats	toen	haar	
echtgenoot,	staande	aan	het	sterfbed,	spontaan	een	prachtig	Gebed	uitsprak,	als	
een	geloofsbelijdenis	van	hun	liefde.	Het	ontroerde	mij	zeer,	een	
kippenvelmoment	in	een	situatie	waarin	afstand	en	nabijheid	met	elkaar	in	
conflict	waren,	en	er	spontaan	een	liefdesverklaring	werd	uitgesproken	in	de	
vorm	van	een	gebed.	Een	moment	waarop	je	voelde	dat	een	andere	
werkelijkheid	aan	het	licht	kwam,	alsof	God,	de	Eeuwige,	door	de	woorden	van	
de	echtgenoot	sprak	en	zei:	Ik	hou	van	jou,	ik	laat	je	nooit	los.		
Door	de	alledaagse	werkelijkheid	met	alle	beperkingen	brak	ineens	een	diepere	
werkelijkheid	door.		
Deze	bijzondere	ervaring	rijker,	na	afscheid	te	hebben	genomen	van	de	familie,	
ontdeed	ik	mij	van	mijn	beschermende	middelen	en	reed	voldaan	naar	huis.	
Enkele	uren	later	heeft	God	haar	levensziel	opgevangen	om	haar	voor	altijd	te	
bewaren	en	te	koesteren	in	Zijn	Eeuwigheid.	
	 	 	 Een	dankbare	pastor	Jan	Kerkhof	Jonkman			
	
Overleden:	
Ali	Kokkeler-van	Rooy,	De	Liberein	Enschede.	Op	de	leeftijd	van	90	jaar.	
Frans	grote	Beverborg,	Nachtegaalstraat	24.	Op	de	leeftijd	van	81	jaar.	
Intenties.	
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Zondag	17	mei:	Fien	Bosch-Wekking,	Gerhard	Koertshuis,	Jan	Heijdens,	
Gerard	Heijdens,	Gerard	Boers,	Ouders	Lentfert-Siegerink,	Francis	Closa-Rodrigo	
Vilaseca,	Minie	Vaneker-Oude	Egbrink,	Ali	Kokkeler-van	Rooy, 
Frans	grote	Beverborg. 
Jaargedachtenis:	Ouders	Jeunink-Pots,	Echtpaar	Welhuis-Westerik,	Johnny	Koop. 
	
Donderdag	21	mei	Hemelvaart:	Gerard	Boers.	
	
Zondag	24	mei:	Dora	en	Gerhard	Molthof-Eertman,	Gerhard	Koertshuis,		
Gerard	Boers,	Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Ali	Kokkeler-van	Rooy, 
Frans	grote	Beverborg. 
Jaargedachtenis:	Ouders	Hooge	Venterink-Notkamp,	Bernard	Hampsink,	
Ouders	Lentfert-Siegerink,	Ouders	Koekoek-Egberink,	Ouders	Bentert-Nijhuis. 
	
Zondag	31	mei	Pinksteren:	Hennie	en	Annie	ter	Brake-Brookhuis,	Gerhard	
Koertshuis,	Gerard	Boers,	Ouders	Westerik-Kleijhuis,	Ouders	Volker-Ter	Linde,	
Ouders	Volker-Westerik,	Tonnie	Oosterbroek,	Ouders	Dierselhuis-Bosch,	
Francis	Closa-Rodrigo	Vilaseca,	Ali	Kokkeler-van	Rooy,	Frans	grote	Beverborg. 
Jaargedachtenis:	Geertruida	Zwijnenberg-Kamphuis,	Hennie	Schopman.	
 
Maria	in	de	meimaand	
Eeuwen	van	geloven	hebben	vele	verschillende	aspecten	in	Maria	naar	boven	
gehaald.	In	de	litanie	van	Maria	bijvoorbeeld,	waarin	Maria	met	een	veelheid	van	
namen	aangeroepen	wordt;	als	koningin	van	de	vrede,	moeder	van	goede	raad,	
koningin	van	het	gezin,	moeder	van	barmhartigheid…………..			
We	kennen	ook	de	twintig	geheimen	bij	Maria	(sinds	oktober	2002	toen	paus	
Johannes	Paulus	II	aan	de	reeds	bestaande	vijftien	geheimen	er	nog	vijf	heeft	
toegevoegd;	geheimen	die	gekoppeld	zijn	aan	Bijbelse	verhalen	over	het	leven	
van	Jezus).	Blijde,	lichtende,	droevige	en	glorievolle	geheimen…………en	toch	
maar	één	geheim:	het	geheim	van	Maria’s	onlosmakelijke	verbondenheid	met	
haar	zoon	Jezus,	Christus,	Zoon	van	God.	
Is	het	vanwege	deze	veelkleurigheid	van	Maria	dat	zoveel	mensen	zich	tot	haar	
wenden,	zeker	ook	in	deze	vreemde	en	angstige	tijd?	Die	zoveel	mensen	naar	
bedevaartsplaatsen	doet	gaan,	die	mensen	op	vakantie	een	kaarsje	doet	
aansteken	in	de	kerk	die	je	onderweg	bezoekt,	die	ervoor	zorgt	dat	er	elke	dag	
kaarsjes	branden	in	de	vele	Mariakappellen	in	onze	omgeving?		
	
Maria,	in	haar	veelkleurigheid	kunnen	we	herkenning	vinden	in	de	blijde	en	de	
droevige	dingen	die	we	meemaken,	in	haar	geloof	is	ze	ons	tot	voorbeeld.	Maria,	

een	“plaats”	om	te	zijn,	te	schuilen,	te	verwijlen,	om	te	overdenken	het	geheim	
van	ons	eigen	mens	zijn.	
	
Beste	mensen, 
Sinds	een	aantal	weken	zijn	we	bezig	om	de	kerkradio	te	gebruiken	om	
verbinding	te	creëren	en	te	behouden	met	de	mensen	die	aan	huis	gekluisterd	
zijn	in	deze	toch	wel	bijzondere	tijd.	Dit	doen	we	in	de	vorm	van	het	vertellen	
van	verhalen	via	de	kerkradio,	u	hebt	er	inmiddels	3	kunnen	beluisteren 
De	verhalen	worden	nu	verteld	iedere	vrijdagochtend	om	10.30	uur. 
Van	de	kerkradio	gebruikers	hebben	we	de	namen	en	adressen,	graag	zouden	
we	hun	telefoonnummer	en	evt.	mailadres	ontvangen	omdat	we	graag	enige	
terugkoppeling	zouden	willen	ontvangen	over	onderwerpen	die	mensen	
aanspreken.	En	horen	of	mensen	dit	initiatief	waarderen	en	of	het	levensvatbaar	
is	en	blijft.	Mensen	die	een	verhaal	willen	vertellen	nodigen	we	van	harte	uit	te	
reageren.	Dit	kan	bij	pwiefferink@gmail.com		tel	0620545986	
We	hopen	dat	u	hier	plezier	aan	beleeft. 
	
Missionair	werk	vanuit	Nederland	
Ik,	Inge	Kuiphuis	was	tijdens	de	vastenperiode	in	Nederland	om	te	vertellen	over	
het	eigendoelenproject	van	de	Vastenactie	voor	landarbeidersbeweging	MTC	in	
Guatemala.	Door	het	Coronavirus	kan	ik	voorlopig	niet	terug	naar	Guatemala	en	
werk	ik	vanuit	Nederland.	Gelukkig	kan	ik	ook	vanuit	Nederland	nog	veel	doen,	
misschien	nog	wel	meer	dan	in	Guatemala.	Want	daar	zijn	de	maatregelen	
strenger	dan	in	Nederland	en	de	internetmogelijkheden	beperkter.		
Ook	in	Nederland	doen	we	wat	mogelijk	is	om	het	streefbedrag	voor	het	
vastenactieproject	‘Werken	aan	een	veilige	toekomst’	bij	elkaar	te	krijgen.	Zo	
wordt	er	een	jeugdviering	georganiseerd	op	zaterdag	9	mei	om	19.00	uur,	die	via	
kerk	tv	wordt	uitgezonden.	Tijdens	deze	viering	stellen	vier	kinderen	mij	vragen	
over	het	project	en	het	werken	in	Guatemala.	Daarnaast	hebben	we	met	een	
aantal	jongeren	van	Rock	Solid	een	Whatsapp-groep	opgezet	waarin	zij	mij	
vragen	kunnen	stellen	over	het	werk	en	het	leven	in	Guatemala.		
Ook	kunt	u	originele	spulletjes/	cadeautjes	kopen	uit	Guatemala.	Deze	zijn	
gemaakt	door	jongeren	en	vrouwen	aldaar.	Ook	kun	je	wenskaarten	bestellen	
om	het	project	te	ondersteunen.		
Voor	alles	geldt,	tot	zolang	de	voorraad	strekt.		
Bestellingen	zijn	exclusief	verzendkosten.	Bezorging	binnen	de	parochie	is	gratis.	
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Interesse:	stuur	een	mail	naar	inge.kuiphuis@mtc.org.gt.			
Op	mijn	blog	www.missieinguatemala.wordpress.com	staat	ook	een	foto	van	de	
producten	met	de	prijzen.	Doneren	kan	ook,	naar	bankrekeningnummer:	NL21	
INGB	0000	0058	50	
t.n.v.	Vastenactie,	Den	Haag	O.v.v.	projectnummer	401397.	
	
’t	Kearske	bie	Maria	
Bie	oons	in	hoes	op	’t	dressoir	steet	al	joaren		
’n	Mariabeeld.		
	Doorveur	is	’n	kearske	’n	pleatske	
toobedeeld.		
As	dat	kearske	zoo	noe	en	dan	braandt,																																																																																																			
dan	is	der	meestieds	wat	biezunders	an	de	
haand.	
Een	van	de	keender	mot	bieveurbeeld	
examen	doon	den	dag																																																																																																	
of	doar	môt	bekeenden	noar	’n	dokter	hen	
veur’n	oetslag.																																																																																								
Maria	wödt	dus	in	stilte	um	hulp	vroagd,	
wanneer	’t	spannend	wödt																																																																																				
en	veur	dàn	wanneer	ie	zölf	nich	wet,	wat	ie	
dan	doan	möt.	
Lessens	braandde	’t	kearske	wier	bie	Maria	
op	’t	dressoir.																																																																													
Ik	kon	mie	nich	zo	gauw	bedeenken	woarum,	
dat	was	raar.																																																																																																								
	Ik	vroag	het	an	miene	vrouw,	woarveur	’t	kearske	deenst	mos	doan																																																																																														
Dat	kon	ik	nich	wett’n,	kreeg	ik	te	heuren,	mer	’t	was	zoo	ma	gewoon	
Wie	 leu	 wet,	 da’j	 nich	 altied	 alleen	 moar	 van	 alles	 môt	 vroagen																																																																																															
En	 dat	 het	 kearske	 	 ok	 wal	 es	 mag	 braanden	 as	 der	 oe	 niks	 mag	 ploagen																																																																										
Dus	 woarum	 dreaide	 het	 noe	 dan	 in	 werkelijkheed:																																																																																													
Het	kearske	was	onstökken	oet	dankbaarheed.					
	
	
	
	

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




