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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, 10 loopt van 6 juli tot 27 juli 2021 
kopij inleveren woensdag 30 juni 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

JAARKALENDER 2021

 Juni

26 Oud-IJzeractie Jong Nederland
30 Deadline ‘t Luutke nummer 10 
  
 Juli

 6 Fietsen ZijActief
10 Oudpapiercontainers bij sporthal
13 Fietsen ZijActief
20 Fietsen ZijActief
21 Deadline ‘t Luutke nummer 11
27 Fietsen ZijActief

 Augustus

11 Deadline ‘t Luutke nummer 12
15 Fietstocht Tuffelkeerlkes 

 September

1 Deadline ‘t Luutke nummer 13
2 Zomercarnaval Bosdûvelkes
22 Deadline ‘t Luutke nummer 14
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FEEST IN DE PIPOKEET

Een fietstocht door het prachtige en afwis-
selende coulissenlandschap in Beuningen 
met een feestelijk tintje. Van maandag 14 
juni t/m zondag 20 juni

Een unieke plek in het Twentse landschap. 
De fraaie glooiende hellingen en het ka-
rakteristieke coulissenlandschap, de rust 
en rijke natuur ervaren en daarna heerlijk 
genieten van een kop koffie of thee met 
iets lekkers op een bijzondere plek. Hoe 
mooi is dat? Je vindt het bij de Pipokeet 
aan de Veldweg in Beuningen.

Jubileum
Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum 
van de Pipokeet hebben de eigenaren van 
de Pipokeet en de Tourist info De Lutte-
Losser samen een leuke actie op touw ge-
zet: een fietstocht van ca. 13 km door het 
prachtige en afwisselende coulissenland-
schap rondom Beuningen. Je fietst onder 
andere rondom landgoed Het Hakenberg 
en ervaart het wonderschone landschap. 
Vier het feestje mee, stap op de fiets, ge-
niet  van de mooie omgeving met als pau-
ze een heerlijke kop koffie/thee met een 
traktatie bij de Pipokeet!
Route
Een prachtig fietsommetje dat je de hele 
feestweek kunt fietsen. Ideaal voor als je na 
een lange (werk)dag ’s avonds even stoom 
wilt afblazen en nog een rondje wilt fiet-
sen. De route is ook geschikt om te wan-
delen. De fietstocht is vanaf maandag 14 
juni tot zondag 20 juni verkrijgbaar bij de 
Tourist info De Lutte (maandag t/m vrijdag 
van 9.00-16.30 uur geopend en zaterdag 
van 10.00-13.00 uur geopend). De kosten 
voor de route bedragen € 4,- voor volwas-
senen inclusief route, koffie/thee met lek-
kers en voor kinderen €1,50. 

Rustpunt De Pipokeet
De Pipokeet ligt aan de rand van natuur-
gebied Hakenberg (tussen de plaatsjes 
Beuningen en De Lutte), een gebied waar 
je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Bij 
de Pipokeet kun je heerlijk genieten van 
een kopje koffie/thee met iets lekkers en 
ondertussen genieten van de fluitende vo-
gels en prachtige natuur. Met het zonnige 
weer kun je kiezen voor een schaduwrijke 
plek op het terras bij de Pipokeet. In deze 
tijden van ‘social distancing’ een absoluut 
pluspunt. De zitjes zijn mooi verspreid en 
geven alle gelegenheid om je eigen plek te 
kiezen en in alle rust te genieten van al het 
moois om je heen. 

Ruud en Annemarie Oude Ophuis zijn ont-
zettend trots dat steeds meer recreanten 
deze plek bezoeken. Zij hopen dan ook dat 
vele fietsers tijdens de feestweek een be-
zoekje komen brengen aan het rustpunt.

Voor meer info over deze fietstocht: www.
visitdeluttelosser.nl of telefonisch via 
Tourist info De Lutte, Plechelmusstraat 14, 
tel: 0541-551160.
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Dit kroniekverhaaltje zou misschien ook 
wel passen in de rubriek “Kiek es” maar dan 
zou iedere bezoeker van onze dorpsboer-
derij het direct herkennen  want dit object 
staat midden in de looproute van de par-
keerplaats naar de hoofdingang van ons 
dorpshoes : grenssteen 18-II. 

Het is géén “sta-in-de-weg” maar wel een 
stukje kultuurhistorie dat wanneer het 
voor-terrein vande dorpsboerderij de ko-
mende tijd wordt veranderd deze oude 
grenssteen  hier een nieuwe plaats zal krij-
gen inclusief een korte beschrijving.

Grenssteen 18-II is namelijk geen mar-
kesteen maar een rijksgrenssteen die 
stond op de grens tussen Nederland en 
Duitsland,  maar moest verdwijnen omdat 
het daar wél een “sta-in-de-weg” werd.

Op bijgaand topografisch kaartje van De 
Poppe staan alle grensstenen nog mooi 
aangegeven maar toen kwam de A-1/A-30 
met een nieuwe grensovergang en moes-
ten enkele grensstenen verdwijnen.

Gelukkig werd er toen een waardige nieu-
we plek gevonden voor het “bovenste”-
stuk van grenssteen 18-II en dat werd Erve 
Boerrigter. 

Aan de ene kant van deze grenssteen  staat 
de letter N, want dat was Nederlandse kant 
van de grens. Aan de andere kant van de 
steen staat de letter: P want dit was toen 
het gebied van het koninkrijk Pruisen.  

Veel grensstenen in deze buurt hebben 
aan de Duitse zijde de letter H staan het-
geen betekent dat dit de grens was tussen 
Nederland en het koninkrijk Hannover, 
maar dit koninkrijk werd in 1866 onderdeel 
van Pruisen. In de jaren daarna  werden de 
vele afzonderlijke staatjes en koninkrijkjes 
zoals Beieren door de beroemde kanse-
lier Otto von Bismarck verenigd tot één 
groot Duitsland onder leiding van Koning 
Wilhelm I van Pruisen. Na een overwinning 
in 1871 in de Frans Duitse oorlog werd 
deze Wilhelm I uitgeroepen tot Keizer van 
het grote Duitse Rijk .

Zijn kleinzoon Wilhelm II werd na de Eerste 
wereldoorlog echter gedwongen om af te 
treden en hij kreeg toen asiel in Nederland 
waar hij tot zijn dood in 1942 verbleef in 
Huize Doorn bij Utrecht.

Tot zó ver dit stukje geschiedenis  waarvan 
een klein deeltje bewaard is gebleven in 
het centrum van De Lutte!  Het is maar dat 
je het weet!

Groetjes

Tonnie Bekke   

GRENSSTEEN 18 – II

KRONIEK  DE LUTTE
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BIBLIOTHEEK IN LOSSER, DE LUTTE EN OVERDINKEL WEER OPEN

De deuren van de bibliotheek in Losser, De Lutte en het breng- en haalpunt in Overdinkel 
zijn weer open. Bezoekers mogen tussen de kasten lopen en zelf hun boeken kiezen.

Openingstijden

Losser
Maandag t/m donderdag:  09.00-17.00 uur
Vrijdag:     09.00-20.00 uur
Zaterdag:   10.00-14.00 uur
Er is dan ook een medewerker aanwezig. 

De Lutte
Maandag:    08.30-19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag:   08.30-16.30 uur
Er is een medewerker aanwezig op maandag van 15.30-19.30 uur en op woensdag en 
vrijdag van 12.30-16.30 uur.

Overdinkel
Maandag t/m vrijdag:  08.30-14.00 uur

Kijk voor de geldende maatregelen op www.bibliotheeklosser.nl



9

BLOEMBOLLENPAKKETTEN GROENE LOPER

Wil jij tijdens Burendag samen met je buren de straat vergroenen? Kom dan aanstaan-
de donderdag 17 juni naar NME-centrum De Höfte in Oldenzaal of woensdag 23 juni 
naar Erve Kraesgenberg in Losser. Buren, buurttuinen, verzorgingstehuizen en andere 
maatschappelijke initiatieven kunnen met ondersteuning van Groene Loper Losser-
Oldenzaal €350,- aanvragen bij het Oranjefonds. Deze financiën kun je inzetten om 
tijdens Burendag zaterdag 25 september de omgeving te vergroenen. Denk hierbij 
aan boomspiegels, geveltuinen, bankjes, een buurttuin, insectenhotel of fruitbomen. 
Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken om tussen 19.00 en 20.30 uur coronaproof 
binnen te lopen bij De Höfte of Erve Kraesgenberg. Het kernteam Groene Loper helpt je 
bij het invullen van de benodigde formulieren en heeft een aantrekkelijke aanbieding 
voor de aanschaf van een biologisch bloembollenpakket. Vanwege corona vragen we je 
om je van tevoren aan te melden. Zo kunnen we een tijdstip met je afspreken en zorgen 
we er voor dat we niet met teveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Het aanmeldings-
formulier staat op www.groeneloperlosseroldenzaal.nl/burendag. Hier vind je ook meer 
informatie betreffende de voorwaarden en over de coronamaatregelen die wij nemen. 

Bloembollen 
Bloembollen zijn goed voor bijen, vlinders en andere insecten en geven de straat in 
het vroege voorjaar meteen wat fleur. Wil jouw bureninitiatief biologische bloembol-
len? Groene Loper Losser-Oldenzaal heeft een aantrekkelijke aanbieding geregeld in de 
vorm van een uitgebreid biologisch bloembollenpakket met 900 bloembollen voor 140 
euro (de winkelwaarde is ruim 400 euro). Er is ook de mogelijkheid om een pakket van 
740, 440 of 225 bloembollen te bestellen. Je kunt er voor kiezen deze bloembollen on-
derdeel te laten zijn van je aanvraag.

Pakket XL: 900 bloembollen voor 140 euro (met een winkelwaarde van ruim 400 euro)
Pakket L: 740 bloembollen voor 105 euro (met een winkelwaarde van ruim 300 euro)
Pakket M: 440 bloembollen voor 70 euro (met een winkelwaarde van ruim 200 euro)
Pakket S: 225 bloembollen voor 35 euro (met een winkelwaarde van ruim 100 euro)

Beste leden,

Omdat de omstandigheden het weer toelaten gaan we weer fietsen in de maanden 
juli en augustus. Als de groep te groot wordt dan fietsen we in twee groepen.
We vertrekken op dinsdagavond om 19.00 uur bij de kerk.

Verdere info volgt in het volgende Luutke.

ZIJACTIEF DE LUTTE
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‘BUNÃ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË’ 25 JAAR

Naast projectmedewerkers voor de lange termijn en de transporten, zijn er ook vele zo-
mervrijwilligers die kant op gegaan. Om, later samen met Roemeense zomervrijwilli-
gers, de kinderen in de diverse tehuizen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Jonge 
mensen, die hun vakantie ‘opofferden’ om terug te komen met herinneringen voor het 
leven. Onder hen ook vrijwilligers uit de Lutte. Zoals Jolijn Pross en Marije Brookhuis. 
Marije vertelt over haar ervaringen:  ‘BUNÃ ZIUA KINDEREN IN 

De invloed die Buna Ziua op mijn leven heeft gehad.... (en nog steeds heeft!)
20 jaar geleden ben ik twee keer een zomermaand In Roemenië geweest voor de stich-
ting. Het werken in de tehuizen was heel bijzonder, het eerste jaar was ik in Vaslui in een 
tehuis voor kinderen van 0 t/m 10 jaar. Sommige kinderen waren gehandicapt, anderen 
verwaarloosd. We hebben ze een mooie zomer kunnen bieden d.m.v. een snoezelkamer 
die we daar hadden ingericht. De kids waren blij, dat merkte je aan veel, ze groeiden 
enorm. Super om te zien dat sommige kindjes door wat extra aandacht zelfs begonnen 
met lopen!

Het tweede jaar gingen we naar Barlad. Naar een tehuis voor oudere kinderen (10 t/m 
18 jaar). Ook daar weer een geweldige maand gehad waar ik veel over kan vertellen. 
Maar waar ik graag over wil vertellen is de bijzondere vriendschap die er is ontstaan 
met een Roemeense vrijwilligster van de stichting.  Zij heeft mij enorm geholpen en 
bijgestaan tijdens een ziekenhuisopname daar. Zij was mijn tolk en zorgde voor de juiste 
medicatie en eten (eten krijgen in een roemeens ziekenhuis is niet vanzelfsprekend, de 
familie dient hiervoor te zorgen).  Er ontstond een mooie vriendschap. Eenmaal terug in 
Nederland zijn we haar financieel gaan ondersteunen zodat zij haar studie af kon maken. 
Ze studeerde voor arts, maar doordat ze uit een een arm gezin kwam moesten er keuzes 
gemaakt worden. Door geldnood moest ze eigenlijk stoppen. Maar we beseften hoe 
slim ze was en hoe zonde het zou zijn als ze haar studie niet af kon maken. 

Inmiddels zijn we 20 jaar verder, ze heeft haar studie natuurlijk al lang afgerond, ze 
is getrouwd, heeft twee mooie zonen (van de oudste ben ik zelfs peettante) en een 
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De jongerencoaches van Fundament zijn 
volop bezig hun programma vorm te ge-
ven. We hebben al heel veel leuke idee-
en en activiteiten bedacht, maar wat we 
nu nog missen is de kritische blik van de 
jongeren zelf. De komende jaren richten 
wij ons op jongeren tussen de 10 en 15 
jaar, met hen willen we dan ook graag in 
gesprek!
 
Nieuwe plannen, activiteiten voor alle 
jongeren en dan met name gericht op ta-
lentontwikkeling; zo zou je onze plannen 

voor jeugd kunnen omschrijven. Je kunt 
dan denken aan sportactiviteiten, maar 
ook aan activiteiten op het gebied van 
cultuur, techniek en ontspanning.  
 
In de afgelopen jaren zijn we veel bezig 
geweest met het “hier en nu”. Daar waar 
jongeren waren, daar waren wij als jonge-
rencoaches. Contacten leggen op straat, 
banden opbouwen en ons werk doen 
met deze groepen. Dat blijft een belang-
rijk onderdeel van ons werk, maar we wil-
len meer. 
 
We willen graag meer jongeren uit de ge-
meente Losser bereiken, een uitdagend 
programma aan activiteiten aanbieden 
en jongeren kansen bieden om op een 
leuke manier op te groeien in onze ge-
meenschap, jouw Losser.
 
Wil jij meedenken, meepraten, meedoen 
of meehelpen?  Het jeugdpanel komt 23 
juni van 15-17 uur bijeen in het open-
luchttheater Brilmansdennen. Opgeven 
kan via info@jongerensupportlosser.nl of 
bel met 053-5369406.

JEUGDPANEL VOOR “JOUW LOSSER” 

supergoede baan (onlangs is ze zelfs weer begonnen met een studie psychologie). We 
hebben veel contact via de WhatsApp en ik probeer ze ongeveer elke 1,5 jaar op te zoe-
ken (waardoor ik Roemenië veel beter heb leren kennen en het land een beetje als mijn 
tweede thuisland ben gaan zien. Het voelt altijd een soort van thuiskomen als het vlieg-
tuig weer land)

Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik destijds de keuze heb gemaakt om met de 
stichting naar Roemenië te gaan. En natuurlijk niet alleen om deze vriendschap maar 
zeker ook om wat ik daar allemaal heb kunnen doen voor de kids.

Groet Marije Brookhuis 
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Mensen geboren in 1979 en 1980 uitge-
nodigd voor coronavaccinatie. 31 mei 
was het zover! Nog voordat ik het in het 
nieuws lees, komen er al screenshots bin-
nen in verschillende Whatsapp-groepen. 
We mogen! Ik kijk er echt naar uit! Niet per 
se naar die naald die mijn huid doorboort, 
maar die prik is gevoelsmatig toch een bé-
tje hét moment van de ommekeer. Ik heb 
nooit een moment getwijfeld, de minus-
cule risico’s op bijwerkingen wegen wat 
mij betreft bij lange na niet op tegen alle 
collectieve voordelen. De wereld kan weer 
open, iedereen kan weer aan het werk en 
naar school, de druk in de zorg neemt af, 
we krijgen onze vrijheid terug en de con-
stante angst om een ander ziek te maken 
verdwijnt. Ik kan niet wachten.

Dezelfde avond nog zoek ik de website 
van het RIVM maar weer eens op. Het 
staat er echt: ‘Mensen geboren in 1979 en 
1980 kunnen vanaf vandaag online een 
afspraak inplannen’. Hoppa! Na een klein 
vreugdedansje klik ik op ‘starten’. Ik vul 
wat vragen in en als laatste mijn bouwjaar: 
1980. Meteen een melding: ‘U kunt online 
geen afspraak maken’. Ik probeer het een 
paar keer, maar steeds na het invullen van 
mijn bouwjaar komt die melding. Ik sla 
een paar keer met geweld tegen mijn te-
lefoon, want dat helpt soms, maar alsnog 
kom ik er niet door. Nee hè!! Het kan toch 
niet zo zijn dat ze vergeten zijn om het sys-
teem bij te werken? Sjonge jonge, wat een 
anticlimax.

Dan maar bellen. Een bandje. Tuurlijk. De 
stem vertelt me wel dat ik moet wach-
ten, maar niet hoe lang dat ongeveer is, 
en ook niet hoeveel wachtenden er nog 
voor me zijn. Na 18 minuten hoor ik de 
kinderen roepen of ik ook aan tafel kom. 
Ik hang maar op, probeer het na het eten 
wel opnieuw.

Na het eten hetzelfde verhaal, ook dan 
moet ik na lang wachten uiteindelijk op-
hangen, omdat ik de kinderen naar bed 
moet brengen. Als ik het rond half acht 
opnieuw probeer, zegt de stem dat het 
te druk is en de verbinding automatisch 
wordt verbroken. Sjonge, jonge, jonge…

De rest van de avond ververs ik eindeloos 
de website van het RIVM en beantwoord 
ik steeds opnieuw alle vragen om af te 
sluiten met mijn bouwjaar. Ineens lukt het! 
Ik kan een afspraak maken! Zie je nou wel 
dat het helpt als je je telefoon een mep 
verkoopt. Fluitend scroll ik omlaag, voor 
de locatie kan ik kiezen uit Raalte, Emmen 
en Hardenberg… Hè?!? Is dat echt?? Moet 
je écht een halve dag uittrekken voor zo’n 
vaccin?? Als je ook maar een heeeeel klein 
beetje twijfelt over het wel of niet nemen 
van een vaccin, is dit het moment dat je 
sowieso afhaakt! Niet te doen. Zelfs ik klik 
de website even weg. Sjonge, jonge, jon-
ge, jonge, jonge, jonge...

De volgende dag heb ik het een soort van 
geaccepteerd en wil opnieuw een afspraak 
maken. Ik besluit om dat telefonisch te 

DE PRIK

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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KIEK ES

Net toen we dachten dat alle primeurs 
wel zo’n beetje voorbij waren gekomen 
in deze rubriek, kunnen we er toch nog 
een aan de lijst toevoegen. Voor de eerste 
keer kunnen we melding maken van een 
gedeelde eerste prijs. Chantal Kleissen-
Oelering en Anne Dierselhuis gaven bei-
de het juiste antwoord door: de vakan-
tiewoning tegenover ‘t Keampke aan de 
Hanhofweg. Volgens de wedstrijdleiding 
van deze rubriek deden ze dat vrijwel 
gelijktijdig. Ex aequo dus. Reden om de 
digitale wisselbeker naar beide dames te 
sturen. Van harte!    

Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink 
een tekening 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.facebook.com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betref-
fende bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes en geef uw ogen goed de kost 
als u - met inachtneming van de RIVM-
regels- door ons prachtige dorp loopt

doen, zodat ik misschien ook meteen een 
afspraak voor Stephan kan maken op het 
zelfde moment. Dan maken we er maar 
meteen een leuk uitje van. Maar ik probeer 
het eerst nog één keer online. Mijn bouw-
jaar geeft geen rare meldingen en ik kom 
zonder problemen weer in de agenda. 
Ennn… Ik kan kiezen uit Oldenzaal, Almelo 
en Hardenberg! Geen idee waarom er nu 
ineens wel plek is daar, maar de reden kan 
me ook eigenlijk niet meer schelen. Ik heb 
geen zin om me hierover op te winden. 

Ik klik snel Oldenzaal aan en maak een 
afspraak. Stephan die moet zichzelf maar 
redden… ;-)

24 juli krijgen we allebei onze tweede 
spuit. Dus kom maar door! 28 juli ver-
trekken wij met gierende bandjes naar 
Oostenrijk! En tot die tijd vind je mij op het 
terras! IE-DE-RE DAG!

Tessa Olde Riekerink
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Zondag 20 juni 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v het 

dameskoor  
Voorganger  : pastor T. Van Vilsteren 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
     
Woensdag 23 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 26 juni 
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. B. Alberink 
Misdienaars  : Christiaan en Michelle Steenbekke 
 
Woensdag 30 juni  : 19.00 uur Eucharistieviering 
       
Zondag 4 juli 
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  : pastor T. van Vilsteren   
Lectrice   : mevr. M Oude Ophuis 
 
Woensdag 7 juli : 19.00 uur Eucharistieviering  
 
 
 
Overleden: 
Sientje Behrens-Snijders, Bentheimerstraat 88. Op de leeftijd van 83 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



15

Intenties 
Zondag 20 juni:  
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Ouders Schoordijk-Grashof, Ouders Grote Punt-
Nijhuis, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Dieny Veltmaat, Johan Reinink, Jan 
Heijdens,  Gerard Heijdens, Hendrik Kristen, Antonius Breukers, Frans 
Zwijnenberg, Ouders Grunder-Kalthegener, Jan Kuipers, Bernard Hampsink, Willy 
Punt, Hennie Schopman, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders Lentfert-Siegerink, 
Herman Pünt, Theo Heebing, Ouders Dierselhuis-Bosch, ouders Tijhuis-uit het 
Broek, Sienie Behrens-Snijders. 
 
Jaargedachtenis:  
Ouders Punt-Kempers.  
 
 
Zaterdag 26 juni:   
Martijn Olde Riekerink, Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Jan 
Kuipers, Sienie Behrens-Snijders. 
 
Jaargedachtenis:  
Lies Olde Hanter-Lansink, Hennie Oude Egbrink.  
 
 
Zondag 4 juli: Ouders Grote Punt-Nijhuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, 
Bernard Sanderink, Dieny Veltmaat, Herman Koertshuis, Jan Kuipers, Willy Punt, 
Bennie Behrens, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Blockhuis-olde Hendrikman 
en Els, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, Annie Oude Roelink-Lemmink, 
Ouders Tijhuis-uit het Broek, Sienie Behrens-Snijders. 
 
Jaargedachtenis:  
Annie Withag-Punt, Ouders Tijhuis-Rosink, Hennie Poorthuis. 
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Pastorpraat:  
Het gewone leven 
Na het wit van Pasen en de Paastijd en het rood van Pinksteren, kleurt het groen 
de liturgische tijd waarin wij ons nu bevinden; de gewone tijd door het jaar.  
De gewone tijd neemt in het kerkelijk jaar de meeste tijd in en het groen - de 
kleur van de groei, van de bestendige hoop, van de rust en van het ritme van de 
dag – is de overheersende kleur. Het kan immers niet altijd bijzonder en feest 
zijn! Veel mensen verlangen in hun dagelijks leven (weer) naar het gewone 
leven.  
Na al meer dan een jaar leven in een tijd van pandemie, een tijd die voor veel 
mensen somber en donker gekleurd was, verlangen velen van ons ernaar om 
elkaar weer een hand te kunnen geven, om elkaar weer te kunnen omhelzen. 
We verlangen naar een leven waarin we alle familieleden weer kunnen 
uitnodigen en gezellig naast elkaar kunnen zitten. Waarin we weer ergens naar 
toe kunnen gaan om onze zinnen te verzetten. Wie had gedacht dat we zo 
konden verlangen naar het gewone leven?  
Laten we hopen dat we iets van dat verlangen kunnen vasthouden, iets waarvan 
we misschien niet wisten dat het zo belangrijk voor ons bleek te zijn, dat we in 
het afgelopen jaar (her) ontdekt hebben. Dat we (her) ontdekt hebben hoe 
bijzonder het gewone leven kan zijn. 
    
   José van den Bosch PW 
 
 
Mogelijkheden Kerkelijk afscheid 
Sinds de corona pandemie hebben zich nogal wat beperkingen opgedaan bij het 
laatste afscheid. Als parochie hebben wij de richtlijnen van de overheid 
opgevolgd, maar tevens gezocht naar mogelijkheden om binnen de aangegeven 
grenzen, zorg te dragen voor een zo goed mogelijk afscheid en begeleiding van 
de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden 
voor een kerkelijk afscheid. Graag stellen wij u op de hoogte van deze 
mogelijkheden waaruit de familie een keuze kan maken bij een kerkelijk 
afscheid.  
Avondwake, afscheidsviering, uitvaart of crematie: 
Nog altijd bestaan de mogelijkheden voor een Avondwake, de volgende dag 
gevolgd door een begrafenis of crematie. Men kan ook kiezen voor alleen een 
viering op de dag van de begrafenis of crematie. Ook kan er op de avond 
voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsviering worden 
gehouden in onze kerken. 
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Kerkelijke viering in Aula of Crematorium: 
De pastores en parochieel voorgangers zijn vanzelfsprekend bereid om een 
kerkelijke viering met de uitvaartrituelen te verzorgen op verzoek van de familie 
in het crematorium of aula. Dit zal dan altijd een Dienst zijn van Woord en 
Gebed. 
  
 
Bedevaart Kevelaer 2021 
Broederschap Noord Oost Twente heeft besloten als alles meezit wat covid 19 
maatregelen betreft, om voor de 150 ste keer dit jaar een bedevaart te 
organiseren op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus naar Kevelaer. 
Er is een tweedaagse bus bedevaart met overnachting, 
Tevens kan men ook een dag aansluiten en wel op vrijdag 27 augustus, 
Daarnaast is er een fiets en wandel processie. 
De deelnemers aan de fiets processie vertrekken donderdag 26 augustus 
 ’s morgens om 8.00 uur vanuit Geesteren en Denekamp.  
Ook gaat er bij voldoende belangstelling een racefietstocht naar Kevelaer, en wel 
op vrijdag 27 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum. 
150-jarig jubileum 
Vorig jaar, in 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-
Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Omdat de bedevaart in 2020 niet 
kon plaatsvinden zal de viering van deze bijzondere mijlpaal tijdens de bedevaart 
van dit jaar plaatsvinden. 
Voor informatie – vragen – en opgave kunt u contakt opnemen met: 
Ria Vloothuis Tel. 0622044822 E-mail  riavloothuis@hotmail.com 
of Ans van Langen Tel. 0620477333 E-mail ansvanlangen373@gmail.com  
  
 
Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente  
Meditatieve woensdagavond wandeling vanuit de Stiftskerk te Weerselo Op 
woensdagavond 7 juli vindt weer een meditatieve wandeling plaats in 
Noordoost-Twente.  
Nu vanuit de Stiftskerk Weerselo met als thema: ‘Los van Corona’ 
Woensdagavond om 18.30 uur verzamelen de wandelaars zich voor de Stiftskerk 
te Weerselo Na ontvangst bij deze prachtige kerk wandelen we rondom 
Weerselo door open velden, door bossen met bomen en struiken in vol ornaat. 
Velen zullen dan reeds zijn ingeënt maar desondanks wandelen we op de 
voorgeschreven onderlinge afstand van elkaar.  
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Deze eerste wandeling na corona is kort - plm. 5 km. Onderweg is volop ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld wat corona met ons heeft 
gedaan, zowel thuis als met familie en kennissen. Er zijn stilte momenten en 
misschien zang.  
Na deze wat kortere wandeling schenken we koffie of thee in/bij het schooltje 
op het Stift. Deelname is gratis - na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de 
kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.  
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. 
Opgave per mail bij Marjan van Galen,  
e-mail: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail s.v.p. ook even uw 
woonplaats vermelden. Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836. 
 
 
 
 
 

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


