't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 1 - van 17 december 2019 t/m 7 januari 2020

Beste inwoners van De Lutte,

Vanaf 2020 gaan wij, Jan Brandenburg en Anneke Elferink, de huisartsenpraktijk samen
voortzetten als “Huisartsenpraktijk & Apotheek Brandenburg Elferink”. Anneke
heeft ruim drie jaar als waarnemend huisarts in De Lutte gewerkt en dat bevalt haar heel
goed. Zij kan hier huisarts zijn zoals ze voor ogen had toen ze van de huisartsopleiding
kwam. Patiënten staan niet bij het eerste kuchje op de stoep, er moet wel iets meer aan
de hand zijn om de dokter te bezoeken. En het noaberschap is groot, men zorgt goed
voor elkaar. Dit maakt dat De Lutte een fijn dorp is om te wonen en te werken.
Er komt steeds meer werk op het bord van de huisarts. Ouderen blijven langer thuis
wonen en de zorg voor chronische aandoeningen als suikerziekte en hart- en vaatziekten verschuift van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Dat betekent dat we meer
spreekuren moeten doen, maar ook dat we bepaalde taken aan bijvoorbeeld verpleegkundigen of praktijkondersteuners over moeten laten. Om dat allemaal goed te organiseren is meer tijd nodig.
Omdat de samenwerking al heel goed verliep, de werkdruk en de verantwoordelijkheden toenemen, hebben we vorig jaar besloten de praktijk samen draaiende te houden.
Met een mooi nieuw onderkomen dat we komende zomer gaan betrekken, gaat dit zeker lukken.
We wensen u een gezond en gelukkig 2020 toe.

foto: raam uit de Heilige Nicolaaskerk in Denekamp (Jan Schoenaker, 1980)

Namens het hele team, Jan Brandenburg en Anneke Elferink

Wij hopen u ook volgend jaar
weer in een van onze kerken
te mogen ontmoeten.
Ga naar www.lumenchristi.nl
voor een overzicht van alle
vieringen tijdens de feestdagen.

Jaarkalender 2019 - 2020
December
17 ZijActief Kerstviering 19:00 uur +
21
22
24
28
31
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verrassingsavond De Vereeniging
Adventstocht in De Lutte Kerkenbos
18:30u
Kerstconcert Plechelmus Harmonie
Kinderkerk 18:30 uur
Winterwandeling ZijActief
Oliebollenactie stichting Kerkenbos

Januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst gem. Losser

25

Dr. Brandenburg
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
Ontmoetingspunt Zorggroep Sint Maarten
Vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari van
10.00 – 16.00 uur.
Er is in deze 2 weken geen actieve ontmoeting op de woensdagmorgen en op maandagmorgen 30 december is er ook geen
ouderenactiviteit.

zalig Kerstfeest en een gezegend 2020
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
L O C AT I E S: B E U N I N G E N - D E L U T T E
OOTMARSUM - TILLIGTE
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H E T P A R O C H I E B E S T U U R , H E T P A S T O R E S T E A M , D E L O C AT I E R A D E N E N D E P A S T O R A AT S G R O E P E N W E N S E N U E E N

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

8 Kaarten SV De Lutte
11 Bruidsbeurs Wedding Splash 		

Paviljoen het Lutterzand
Tuffelstekn Tuffelkeerlkes
Eerste Galazitting Bosdûvelkes
Matinee Galazitting Bosdûvelkes
Lezing glazenier Schoenaker
Jaarvergadering ZijActief 19:30 uur
De Vereeniging
Kaarten SV De Lutte
Derde Galazitting Bosdûvelkes
Vierde Galazitting Bosdûvelkes +
Orde van Verdienste
Het Heilig Vormsel

Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
Donderdag 2 januari 2020 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
Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 7 januari tot 28 januari 2020
kopij inleveren woensdag 1 januari voor 20:00 uur via e-mail.
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Op verzoek van het Committee “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.

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020

Mensen van het verzet

In de herdenkingsuitgave van de Hoesbreef
van de Dree Marken van 2005 staat een interview met de toen 82-jarige Gerrit Olthof
uit zijn verhaal enkele passages om de lezers een indruk te geven van hetgeen de
verzetsgroep Olthof (foto) zo al beleefde.

We hadden (aldus Gerrit) een groep van
vijf personen, voor het merendeel familie:
vader, moeder, mijn broer Herman en ik.
Ook jachtopziener Gerard Veldhuis was er
bij betrokken. Later werden mijn zus Miny
en haar vriendin Ans Bergsma, later mijn
verloofde, er ook bij betrokken en wel als
koeriersters.
We woonden op het Dalhuis bij het landgoed Egheria. Mijn vader was jachtopziener die werkte voor de Almelose textielfabrikant Ten Cate, die op het Egheria
woonde. Rond 1943 raakten we betrokken
bij het verzetswerk. Ons huis stond schuin
tegen een heuvel gebouwd en daaronder
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lag een prima schuilkelder die vaak werd
gebruikt voor onderduikers.
Vader had de regie strak in de hand en er
werden nooit namen genoemd onder het
devies: “Nich vroagen, dan ku’j ok nich antwoorden!” In de schort van mijn moeder
kwamen en gingen alle geheime berichten, vaak in codetaal. Veldhuis en mijn vader hadden beiden vergunning om
’s nachts in het veld te mogen lopen en dat
was een voordeel want in die tijd moest
iedereen om 10 uur ‘s avonds (later 8 uur)
binnen zijn. Later kwamen er nog twee
verzetsstrijders bij: Jan Sukkel die woonde op het Arboretum en Roel Gramsma
wapendeskundige.
In de schuilkelder kwamen eens drie piloten die gestuurd waren door pastoor
Rüding maar roken in de kelder was verboden toen eens een naober tegen mijn
vader zei: “Ik weet nich wat ie doot Olthof
en het geet mie ok nich an, mear d’r kump
rook oet het venster van ‘n kelder.”.
Begin 1944 werden er twee Engelse agenten gedropt die we opvingen en een veilig
onderkomen bezorgden in een zomerhuisje op het Rooie Veld tussen De Lutte en
Rossum. Deze Engelsen seinden berichten
over en weer naar en van Engeland en wij
reden menig keer per fiets naar dit zomerhuisje om informatie door te geven. Bij dit
seinen werd een hoge boom gebruikt als
zendmast en wij stonden er regelmatig bij

Droppingsmonument
met een revolver want vader zei altijd: “As
d’r wordt schötten zorg dan dat ie ‘n eersten bint“. De wapendroppingen gebeurden ‘s nachts o.a. in Tilligte (zie foto van
droppingsmonument nabij kanaal AlmeloNordhorn), de wapens werden opgeslagen
onder de vloer van onze volière.
Op een nacht zou bij het Arboretum de
spoorlijn worden opgeblazen en toen de
explosieven werden gekneed stond ik buiten op wacht met de stengun toen ik plotseling voetstappen hoorde.
Dichterbij hoorde ik plotseling een bekende stem, mijn verloofde, en het had
niet langer moeten duren of ik had geschoten. Er werd ook wel eens tegen elkaar ingewerkt want er kwam een keer een
groep uit Oldenzaal spijkers gooien op de
Bentheimerstraat terwijl wij bezig waren
met de voorbereiding voor het opblazen
van de spoorlijn. Het opblazen ging toen
niet door maar tot drie keer toe werd het
opblazen wél een succes. Ik keek om als we
weg renden en het was een machtig gezicht! Je zag rails hoog de lucht in vliegen.
In de buurt van ons huis lag ook het Martha
lager: een groot bos met munitieopslagplaatsen. Vader had de opdracht gekregen
om dit lager waar ongelooflijk veel munitie lag opgeslagen, in kaart te brengen en
hij maakte daarbij dankbaar gebruik van
zijn “vriendschap” met Feldwebel Stiebel,
een Oostenrijker die daar de leiding had.
Stiebel was gek op wild en terwijl wij konijnen voor hem vingen ging vader alle
bunkers traceren op een tekening, die hij

later doorspeelde naar de Ondergrondse
Verzetsbeweging.
Toen Generaal Blaskowitz enige dagen op
Egheria zijn intrek nam gaven wij dat door
aan de Engelsen, die de volgende dag met
acht Engelse jagers met raketbommen de
villa verwoesten maar Blaskowitz was die
morgen helaas al weer vertrokken.
Enkele dagen voor de bevrijding kreeg vader een tip van een Duitser nog wel: “Herr
Forster, alles ist verraten. Schlafen sie wohl”
Wij vertrouwden het niet langer en doken onder en later bleek dat onze namen
bekend waren bij de Sicherheitsdienst.
Gelukkig kwam daarna de snelle opmars
van de geallieerden en de haastige aftocht
van de Duitsers ….. anders??
Tot zo ver een gedeelte van het interview
met een oud-verzetsman uit ons dorp!
Tonnie Bekke
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Midwintertoernooi Lutheria
Lutheria organiseert evenals voorgaande
jaren weer het midwintertoernooi in
Sporthal De Luttermolen. We vertrouwen erop net als voorgaande jaren weer
vele teams te mogen begroeten.

Om deel te nemen aan dit sportieve
en gezellige toernooi, kun je een mail
sturen naar:
kirstenpunt@hotmail.com of
jet_oldenordkamp@hotmail.com

Het midwintertoernooi vindt plaats op
Na het toernooi is er in de kantine een
zaterdag 28 december vanaf 19.00 uur.
gezellige afsluiting met een hapje en
Lid zijn van de vereniging is niet verdrankje.
plicht. Dus stel een leuk team samen met
bijvoorbeeld familie, buurt of vrienden
en schrijf je in voor 21 december!

Teams lopen een 24-uurs estafette tijdens
het wandelevenement, of mensen en bedrijven sponsoren, om geld in te zamelen
voor KWF.

allemaal in het teken van zo veel mogelijk
geld ophalen in de strijd tegen kanker.
#samenlopen #goeddoel
#gemeenteLosser

Er zijn gedurende die 24 uur diverse optredens en andere activiteiten te beleven,

Zijactief Agenda
17 dec kerstviering. 19:00 uur aanvang viering in de kerk, naderhand gezellig samenzijn in De Vereeniging. Opgave bij Marga uit het Broek
28 december winterwandeling. Info en opgave bij Ans O. Teusink
21 Jan. Is de Jaarvergadering . Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging
Het programma voor 2020 is dan ook bekend. Eveneens zullen er een aantal jubilarissen gehuldigd worden.
Alvast prettige feestdagen, Rita Gerritzen (secr Zij-actief)
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Ria Heijdens stopt

Na haar laatste vergadering afgelopen
maandag 2 december, werd Ria nog even
in de bloemetjes gezet door onze voorzitter, Benny Visschedijk. Ria had een jaar geleden al aangegeven te gaan stoppen aan
het eind van 2019. Zij is dan bijna 12 jaar
betrokken geweest bij St. Dorpsbelangen
De Lutte, waarvan 7 jaar als voorzitter.
Dank voor al haar inzet en ideeën. In
januari zullen we als Dorpsbelangen nog
een mooi moment kiezen om haar echt te
bedanken.

Marja Padberg nieuwe lid SDDL

SAMENLOOP VOOR HOOP
Op 16 en 17 mei 2020 is Samenloop voor
Hoop in de gemeente Losser in het prachtige Gerhardus Majella bos in Overdinkel.

Nieuws van St. Dorpsbelangen

Marja Padberg, is 48 jaar jong en geboren
en getogen in Losser. Zij heeft onder andere gewoond in Nijmegen, Amsterdam
en Oldenzaal en de laatste 5 jaar in De
Lutte, woont op de Luttermolen samen
met Adriaan en haar dochter Bobbie.
De Lutte vindt zij een gezellig dorp in
een prachtige omgeving en zij wandelt
graag of loopt een rondje hard door het
Arboretum. Marja ligt verder toe, dat zij in
februari 2009 is gestart met Klick-Interim,
een Werving & Selectie bureau voor midden-, en hoger kader in de petrochemie
en voor personeel dat graag projectmatig werkt. Inmiddels is de doelgroep
iets breder geworden, maar de basis
blijft techniek. Ik hoop bij de Stichting
Dorpsbelangen De Lutte een bijdrage te
kunnen leveren aan de belangen van de
bewoners in De Lutte van jong tot oud!

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, maar de details en de plaatst
van het Repair-café moeten nog worden
bepaald. Ook willen we erachter zien
te komen wat de belangstelling van de
bewoners is als we een Repair-café in De
Lutte hebben.
Meld je aan of geef je mening op onderstaand e-mailadres. We hopen op vele
reacties.
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 uur of via
mail@dorpsbelangendelutte.nl

Op zoek naar vrijwilligers met een
technische “knobbel”

Stichting Dorpsbelangen De Lutte is op
zoek naar vrijwilligers om te helpen, met
een nog op te zetten Repair-Café in De
Lutte. We zoeken mensen die kennis
hebben van elektronica, metaal en en
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Nieuwe Jeu de Boules Banen bij de Dorpsboerderij

Servicepunt bibliotheek Losser

In De Lutte zijn recent naast de
Dorpsboerderij zeven nieuwe jeu de
boules banen aangelegd. De aanleg van
deze banen is onderdeel van het herinrichtingsplan van het centrum van De
Lutte en heeft plaatsgevonden in nauwe
samenwerking tussen de Gemeente
Losser, de Stichting Dorpshoes Erve
Boerrigter en de Jeu de Boules Vereniging
Dorp De Lutte.

De kerstdagen staan voor de deur en het nieuwe jaar komt er
aan. Een goed moment om ook weer eens met uw kind naar de
bibliotheek te gaan of lekker voor u zelf. We hebben in De Lutte
een prachtig servicepunt voor jong en oud.

Nooit te jong om te lezen

De banen zijn een verrijking voor het
dorp en vormen een prachtige verbinding
tussen het dorpshoes en het centrum. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan het inplanten van hagen en fruitbomen.
De banen worden gebruikt voor de wekelijkse activiteiten van de leden van Jeu de
Boules Vereniging Dorp De Lutte.
Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat toeristen of deelnemers aan activiteiten in
dorpshoes Erve Boerrigter gebruik van de banen kunnen maken. Hiervoor kunnen zij
zich melden bij de plaatselijke VVV die in Erve Boerrigter is gevestigd.
Ook is het mogelijk om in de vorm van een clinic gebruik te maken van de banen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor buurten, verenigingen of vriendengroepen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Jos Rolink via telefoonnummer 06-42731758.

Voor de kleintjes die nog niet zelf kunnen lezen hebben we een collectie prentenboeken, voorleesboeken maar ook informatieve boeken over bijv. boerderijdieren, trekkers,
liedjes, sprookjes enz. Voorlezen en zingen is goed voor de taalontwikkeling. Daar doet
u uw kind een groot plezier mee en hoe leuk is het om lekker met uw kind de rust en
de tijd te nemen om gezellig samen te lezen? Daarnaast hebben we voor de kleintjes
ook een collectie houten puzzels, leerzaam maar ook heel leuk om te doen! Aarzel niet
en schrijf uw kind in bij de bieb.

Jeugd

Voor de jeugd hebben we een aantrekkelijke collectie. Via school maken de kinderen
er gebruik van maar lezen is natuurlijk niet alleen leuk op school. Thuis lekker met een
boek op de bank of in bed is ook fijn. Veel ouders stoppen met voorlezen zodra hun
kind zelf kan lezen maar ook dan blijft het voor uw kind fijn om te luisteren en is het
een mooi rustmoment in een overvolle dag. En weet u dat we elke week nieuwe boeken binnenkrijgen voor de jeugd?

Volwassenen

Voor volwassenen is er voor elk wat wils: romans, thrillers, detectives, literatuur, grootletterboeken. Elke maand zorgen we voor een wisselcollectie. Die ligt op een van de
displaytafels. Al met al zeker de moeite waard om langs te komen. Weet u dat u bijna
elk boek kunt aanvragen? Dan komt het gewoon richting De Lutte en kunt u het ophalen in het servicepunt in Erve Boerrigter.

Lidmaatschap en tarieven

Info Dorpshoes Erve Boerrigter
De komende feestdagen, van maandag
23 december 2019 tot en met zondag 5
januari 2020, is ons Dorpshoes op werkdagen geopend van 09:00 – 17:00 uur.
- Dinsdag 24 december sluiten we om
13:00 uur.
- Woensdag 25 en donderdag 26 december zijn we gesloten (1e en 2e kerstdag)
- Dinsdag 31 december (oudejaarsdag)
en woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag)
zijn we de gehele dag gesloten.
- Donderdag 2 en vrijdag 3 januari geopend van 09:00 – 17:00 uur.
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Openingstijden Bibliotheek
zie openingstijden Dorpshoes.
Er is dan geen biebpersoneel aanwezig.
Ontmoetingspunt Zorggroep Sint
Maarten is er vrijdag 27 december en
vrijdag 3 januari van 10:00 – 16:00 uur.
Er is in deze 2 weken geen actieve ontmoeting op de woensdagmorgen en op
maandagmorgen 30 december is er ook
geen ouderenactiviteit.
De prikpost van SHO is op donderdag
2 januari 2020 gesloten.

Om te kunnen lenen is een lidmaatschap nodig van de bibliotheek. De tarieven zijn al
volgt:
Kinderen t/m 17 jaar: Gratis
Volwassenen Standaardabonnement: € 4,- per maand en € 48,- per jaar (Bij automatische incasso € 46,50)
Volwassenen Plusabonnement: € 5,25 per maand en € 63,- per jaar (Bij automatische
incasso € 61,50). De extra’s van een Plusabonnement zijn een gratis partnerpas, een uitleentermijn van 6 weken i.p.v. 3 weken én gratis lenen van DVD’s en Blu-ray speelfilms

Openingstijden

Het servicepunt is te gebruiken wanneer de boerderij geopend is. Er is personeel aanwezig op maandag van 16:00 - 19:30, woensdag van 13:00 - 17:00 en vrijdag van 14:00
- 17:00 (uitgezonderd schoolvakanties).
Kijk voor informatie op www.bibliotheeklosser.nl.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en zien jullie graag bij ons in de bieb.
Met vriendelijke groet, mede namens de vrijwilligers
Paulien Temmink en Marjo Gieslink
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Gravin Miriam en Graaf Dirk
Voor het eerst in de geschiedenis van het Lossers
carnaval voert een gravenpaar carnaval in De Lutte
aan. Gravin Miriam en graaf Dirk (Bekke) zwaaien nu de
scepters over de ‘graafschap van De Lutt’. In residentie
De Vereeniging kwam dit hooghedenpaar vorige week
zaterdagavond tevoorschijn als de 1e(!) gravin en 53e
graaf van carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Hun lijfspreuk luidt: ‘Carnaval wöd aait gekker, met ‘n gravenpaar van Bekke!’

Bijzonder (echt)paar

Als professor in de ontwikkeling van robots heeft graaf Dirk (42) al vaker de krant gehaald. Door haar deelname aan gala’s in Oldenzaal en in De Lutte, is ook gravin Miriam
(Hüsken en ook 42 jaar) dat al menig keer gelukt. En nu doen ze dat samen: een paar
bijzondere hoogheden voor CV De Bosdûvelkes. Want voor het eerst in de geschiedenis van de oudste carnavalsvereniging van De Lutte, zwaait een echtpaar samen de
scepter(s) over graafschap De Lutte als eerbetoon aan zowel de mannelijke als vrouwelijke leden die al jaren met elkaar samen werken aan een gemeenschappelijk feest voor
jong en oud. “Eindelijk”, was de
veel gehoorde reactie in de feestzaal waar enkele honderden carnavalisten zich hadden verzameld.

Weer volmondig ja

“Toen de aanzoekcommissie bij
mij kwam en Miriam er meteen bij
werd geroepen, dacht ik meteen
aan een dubbelaanzoek”, zegt Dirk.
Miriam: “Ik heb vaak gezegd dat er
zonder vrouwen geen carnaval kan
bestaan en ineens werd dat een
self-fulfilling prophecy. Dat voelde
bizar, maar vooral heel goed”. En
dus zeiden ze allebei (weer) volmondig ‘ja’ tegen elkaar. Het hooghedenpaar heeft vier kinderen
Twan 12, Marijn 11, Lonneke 9 en
Casper van 3 en woont met hond
Hera aan de Pastoor Geerdinkstraat
in De Lutte. Naast zijn werk voor
Saxion doet Dirk een studie bedrijfseconomie. Miriam is huisarts
in Hengelo.
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Alles voor de gein
Eva en Marijn nieuwe jeugdhoogheden Bosdûvelkes

Tijdens de jaarlijkse jeugdgala van CV De
Bosdûvelkes zijn jeugdgravin Eva (Oude Egbrink)
en jeugdgraaf Marijn (Bekke) als nieuwe jeugdhoogheden tevoorschijn gekomen. Beiden zitten
in groep 8 van basisschool Sint Plechelmus. Hun
lijfspreuk is: ‘Met Eva en Marijn is dit jaar alles
voor de gein!’.
In de grote zaal van De Vereeniging werd eerst
afscheid genomen van jeugdgraaf Boet en
jeugdgravin Laudi die daarmee een prachtig jaar
konden afsluiten. Daarna konden de bijna 150 kinderen in de zaal kennis maken met de zogenaamde ‘zus van Freek Vonk’. En dat bleek
in werkelijkheid jeugdgravin Eva te zijn die dolenthousiast het podium op sprong.
Daarna mocht Eva eindelijk haar jeugdgraaf bekend maken: Marijn Bekke. Eva is door
loting gevraagd om jeugdgravin te worden en mocht zelf bepalen met wie ze dat
samen wilde gaan doen. Toen Eva haar keuze in september al meedeelde aan de
jeugdcommissie en Marijn ja zei, wist nog niemand van hen dat de ouders van Marijn
graaf (Dirk) en gravin (Miriam) van De Lutte zouden worden. En zo komt het dat er nu in
één huis aan de Pastoor Geerdinkstraat maar liefst drie hoogheden uit het gezin Bekke
wonen. De tuin staat er dan ook vol met versieringen en natuurlijk drie naamborden
om dat te vieren.

Miss Kim Zents voor C.V. De Tuffelkeerlkes
Zaterdagavond 14 december 2019 was het dan eindelijk zover, en werd Miss Kim
Zents aan het publiek gepresenteerd. Het hoogheden trio van De Tuffelkeerlkes is
compleet.
Miss Kim is 22 jaar en zit in het laatste jaar
van de opleiding HBO Verpleegkundige. Ze is
ondertussen al werkzaam als leerling verpleegkundige binnen het ZGT in Almelo. Ook werkt
Kim nog bij de Vereeniging in De Lutte.
Naast haar studie en werk, vindt Kim het ook
erg leuk om te volleyballen. Dit doet ze bij
Lutheria Dames 5.
Samen met Baron Kevin Hunder I en Adjudant
Jelle Alberink regeert Kim over Tuffellaand.
Dit doen zij onder het motto: ‘Tang in de bus,
trekker aan de kaant, dit joar viert wie carnaval van Balkbrug tot Tuffellaand’.
11

Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie in
samenwerking met Classic & More
Traditiegetrouw organiseert de Sint
Plechelmus Harmonie een kerstconcert
in de Plechelmuskerk op de zondag
voor Kerstmis. Dit jaar vindt het concert
plaats op 22 december. Om 15:00 uur
start het harmonieorkest met hun
kerstrepertoire. Ook dit jaar is weer een
gevarieerd programma samengesteld
dat bij het publiek het ultieme kerstgevoel aanwakkert. Zo wordt onder andere het wereldberoemde Halleluja van
Händel in een modern jasje gestoken,
komen er swingende kerst hits voorbij
en uiteraard is voor traditionele kerstmuziek ook een plekje in het programma. De presentatie is dit jaar in handen
van de muzikanten van het jeugdorkest
van de Lutter muziekvereniging.

samen met het orkest een gevarieerd
programma. Naast de gezamenlijk
ingestudeerde nummers laat Classic &
More ook diverse nummers uit hun eigen kerstrepertoire horen. Kortom een
prachtige combinatie die ervoor zorgt
dat het publiek alvast in kerststemming
komt op de zondag voor Kerstmis.
Het concert vindt plaats in de St.
Plechelmuskerk in De Lutte.
Aanvang: 15:00 uur.
Toegang: gratis.

Classic & More

Net als voorgaande jaren wordt het
programma van harmonieorkest
aangevuld door diverse vocalisten.
Dit jaar is de samenwerking met de
zangers en zangeressen van Classic &
More gezocht om de vocale omlijsting
van het kerstconcert te verzorgen.
Deze vijfkoppige zanggroep brengt

Terugblik op de Snertloop 2019
Met heerlijke winterse weersomstandigheden hebben ruim 1.300 hardlopers op
zondag 1 december jl. mee gedaan aan de
35ste editie van de Snertloop in ons dorp.
Met een temperatuur van rond het vriespunt en veel mist was de beleving van de
loop heel mysterieus. “Geen witte wieven
onderweg gezien, maar wel een andere
Twentse verschijning!” zegt deelnemer
Hans enthousiast. Het startschot van de
9,6 km werd namelijk gelost door Baron
Kevin en Adjudant Jelle van carnavalsvereniging de Tuffelkeerlkes.
Na afloop was het nog lang gezellig in
Dorpshoes Erve Boerrigter. Er was muziek en natuurlijk lekkere warme snert,
want daar staat de Snertloop om bekend!
Natuurlijk waren er ook weer veel deelnemers uit ons eigen dorp. De snelste
Luttenaar op de 9,6 km was Roel Tijdhof
en bij de dames was dat Loes Kok. Op
de 5,3 km waren Niek Aveskamp en Ieke
Schrader de snelste Luttenaren. Bijzonder

trots is de organisatie op de jongste
deelnemers uit De Lutte. Op de 2,4 km
was Bram Pünt zelfs de snelste! Hij won
de eerste prijs. En Carien Bosch won de
tweede prijs bij de meisjes, maar wel het
snelste meisje uit De Lutte!
De verdere uitslagen van de Snertloop zijn
te vinden op de website: https://uitslagen.
nl of https://www.loopgroep.nl/snertloop.

Collecte Alzheimer 2019
De collecte voor Alzheimer in De Lutte heeft het bedrag van € 1.092,00 opgebracht.
Namens onze collectanten hartelijk voor uw gift.
Willie en Els Nijhuis, namens Alzheimer Nederland.
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INSCHRIJVING GEOPEND VOOR KERSTWANDELING BEUNINGEN
OP TWEEDE KERSTDAG

lezing Jan Schoenaker, niet alleen glazenier

Tussen de kerstdiners door een frisse
neus halen? Geeft u zich dan op voor een
kerstwandeling door het (winter)landschap rondom Beuningen met onderweg
het geluid van de midwinterhoornblazers
op tweede Kerstdag. Neem uw familie en
vrienden mee met deze mooie wandeling over o.a. het prachtige Landgoed
Singraven en geniet onderweg van een
warm drankje en hapje.

KBO afd. De Lutte nodigt iedereen
uit voor de lezing op maandagavond
20 januari 2020 om 19.30 uur in De
Vereeniging.

De start is bij de Toerist info in Café
Restaurant ‘t Sterrebos in Beuningen. De
winterwandeling loopt voor meer dan
80% over het prachtige landgoed van
Singraven. Een stop maken we op het erf
van de ‘Nieuwe Borg’ aan de Borgbosweg
voor koffie/thee met lekkers. Door het
‘hopelijk’ witte Sterrebos en Borgbos leidt
de route naar Huis Singraven. De Dinkel is
hierbij onze gids. Aangekomen bij het grote toegangshek gaan we via de oprijlaan
voor het huis langs en maken een stop in
de tuinloods. Vervolgens gaan we terug
naar Beuningen en sluiten de wandeling
af bij ’t Sterrebos voor een warm hapje.
Deelname € 6,50 voor volwassenen &

kinderen € 3,50. Starten tussen 10:00-12:30
uur.
Aanmelden voor deze wandeling kan op
de homepage van visitdeluttelosser.nl
middels het aanmeldformulier. Speciaal
voor deelnemers van de kerstwandeling heeft café restaurant ‘t Sterrebos
een aantal kortingsacties voor een
kerstbrunch en kerstdiner.
Indien u gebruik wilt maken van één van
deze activiteiten kan dit ook via het formulier worden aangemeld. Mocht dit niet
lukken dan kunt u ook contact opnemen
met de Toerist info, via tel: 0541-551160.

MUSEUM PLUS BUS
De museum plus bus heeft de Zonnebloem en de KBO samen uitgenodigd om mee
te gaan naar het Fries Museum in Leeuwarden. Dit is op donderdag 6 februari 2020.
De uitnodigingen volgen nog maar zet deze datum alvast in uw agenda.
Er kunnen max 45 personen mee. Vol is vol.
Tot gauw

Dan zal Albert Wiggers een fotopresentatie verzorgen over de
Oldenzaalse glaskunstenaar Jan
Schoenaker. De meesten van ons
kennen Jan Schoenaker van zijn
gebrandschilderde kerkramen. Maar
deze veelzijdige kunstenaar heeft nog
veel meer gemaakt. Hier in De Lutte
bijvoorbeeld een glasmozaïek op de
gevel van de oude Boerenleenbank
en ook een mozaïek in de Basisschool.
De ramen in de kerk van Beuningen
stammen uit zijn beginperiode. In
Denekamp heeft hij verschillende
ramen in de kerk gemaakt, maar ook
het gevelraam uit de oude school
“Hilgenhorst”, dat nu in het mortuarium in Denekamp staat. Ook de
wandschildering in het gebouw van
de oude Boerenleenbank is van hem.

Advertentie

Elk jaar in de Kersttijd stuurde hij aan
vrienden en bekenden een “Keskaat”
in zwart-wit met een gedicht in zijn
Twents. (“Ik skriew wat ik heur”)
Veel van zijn werken zitten “vast” in
gebouwen Wat gebeurt er mee als
deze gebouwen een “andere bestemming” krijgen? Albert Wiggers zal
hiervan een overzicht geven.
Entree is vrij, een gift voor de gemaakte onkosten is welkom.

Bestuur KBO en ZONNEBLOEM
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Tekort schieten
Onze kinderen zijn fantastische slapers.
Allebei. We leggen ze ’s avonds om zeven
uur in bed en ’s morgens na zeven uur
horen we ze pas weer. De keren dat ze
daartussen wakker zijn, zijn zeldzaam.
Tot een paar weken geleden tenminste.
Sindsdien is er iets veranderd. Vaak begint
er rond zes uur al eentje te roepen dat ‘ie
uit bed wil.
Ja, ik weet dat er ook ouders zijn die al
jááááren slecht slapen, en dat er ook kinderen zijn die al om vijf uur wakker zijn.
Rot voor jullie. Écht! Helaas voor ons werkt
jullie ellende niet verzachtend voor ons
probleem. Na een dikke week was ik er al
helemaal klaar mee (geduldig als ik ben).

Gedurende die dag riep ik zeker 273 keer
dat ik het zo’n fantastisch mooi, maar
vooral ook stoer slaapschaap vond. Dat
werkte. Toen ze die avond met het schaap
onder de arm naar haar kamer ging voelde ze zich een echte baas. Ik legde haar
uit dat het schaap de volgende ochtend
eerst oranje zou worden en daarna groen.
Als het schaap groen is gaan zijn ogen
open en dan mag je eruit. Het werkte.
Precies om zeven uur hoorden we een keihard: ‘Jaaaaahhh!!” uit haar kamer schallen. Een seconde later kwam ze stralend
onze kamer in rennen. We waren TROTS.
Echt overdreven trots. Dat zijn ouders
namelijk nogal snel een keer.

Het is fijn dat er voor dit soort wereldproblemen Google bestaat. Na een uurtje
klikken en lezen bestelde ik een slaaptrainer. Eigenlijk is een slaaptrainer gewoon
een wekker, maar als je een wekker een
slaaptrainer noemt kost ie € 35,- .Labiele
moeders zoals ik kunnen in hun waas van
onzekerheid niet meer logisch nadenken
en kopen hem toch wel.
Ik gaf hem als schoencadeau. Dat was
natuurlijk belachelijk. Van de ene kant
omdat het een veel te groot cadeau was
voor een schoencadeau, en daarbij wou
ik dat ding gewoon zelf. Mijn kind wil
gewoon speelgoed. Dus toen ze de volgende ochtend hun cadeautjes uitpakten
zag ik enige teleurstelling bij Dize. Haar
broertje had een fantastisch autootje van
€ 0,50 en zij een stom slaapschaap van €
35,-. Ik voelde me een trut.

Maar de volgende ochtend was de
nieuwigheid er blijkbaar al af. Om half
zes hoorde ik d’r roepen: ‘Mamáááááhhh!
Hoe laat wordt mijn schaap nou eindelijk groeeehoooeeeenn?’. Grrrrrrrr!!!
Rotschaap! Verdomme € 35,- dat kreng.
Ik voerde die ochtend een stevig gesprek
met mijn dochter. Ze beloofde me dat ze
voortaan niet meer zou roepen voordat
het schaap groen is.
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Als wij die avond zelf naar bed gaan,
kijken we gewoontegetrouw nog even
bij de kinderen achter de deur. Dize heeft
haar pyjama en onderbroek uit gedaan,
haar deken heeft ze van zich afgeslagen.
Opgekruld ligt ze in alleen nog een hempje in een enorme natte vlek in bed. Ik
heb haar vergeten een luier aan te doen.
Ohh nee! Ik trek haar gauw bij me op
schoot en vraag waarom ze ons niet riep.

‘Omdat mijn schaap nog niet groen was’.
Ach man! Ik bijt op mijn lip. Ik voel tranen
branden. Om mijn gejaagdheid waardoor
ik een luier vergeet. Om een zoveelste
verkeerde keuze die ik maakte met dat
schaap. Om de eisen die ik stel aan een
driejarige. Om het feit dat we als ouders

soms tekort schieten. Maar boven alles
om dat koude, natte, stoere, veel te lieve
kind in mijn armen. Die nacht is het muisstil in huis. Dize slaapt. Len slaapt. En ik? Ik
lig wakker.
-Tessa-

KIEK ES
Kiek es!
Het bordje op de foto hangt naast
de hoofdtoegangsdeur van de Sint
Plechelmusschool. Dat was het juiste
antwoord voor de vorige Kiek Es! Tess
Kleissen was de eerste die ons het juiste
antwoord wist door te geven. Tess, van
harte gefeliciteerd. Niet voor het eerst is
de digitale wisselbeker inmiddels afgeleverd bij het huis van haar ouders.
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 opnieuw goed de
kost als u door ons prachtige dorp loopt.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 22 december:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v.
het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen
Adventsactie
: collectebus achter in de kerk
15.00 uur

: Kerstconcert Plechelmus Harmonie

24 december
18.30 uur

: Kerstavond
: Kinderkerstviering

21.30 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte
Adventsactie

: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: pastoor T. Munsterhuis
: mevr. T. Hesselink
: Bart Rolink en Lars Grote Beverborg
: 2e collecte voor versiering van de kerk
: collectebus achter in de kerk

25 december
09.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars
Collecte
Adventsactie

: Eerste Kerstdag
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: pastor H. Jacobs en pastor I. Schaven
: mevr. M. Brookhuis
: Michelle en Christiaan Steenbekke
: 2e collecte voor de Caritas
: collectebus achter in de kerk

Zondag 29 december:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: mevr. I. Onland
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Ytse de Cock van Delwijnen en Eva Oude Egbrink
1 januari
10.00 uur
Voorganger
Lectrice
Misdienaars

: Nieuwjaarsdag
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
: pastoor Munsterhuis
: mevr. A. Scholte Lubberink
: Tess Kleissen en Bart Rolink

Zondag 5 januari
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
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Misdienaars
Dinsdag 7 januari
Woensdag

: Lars Grote Beverborg en Michelle Steenbekke
: 19.00 uur Rozenkrans
: 19.00 uur Eucharistieviering

Misintenties:
Zondag 22 december: Elly Pross-Mensink, Gerhard Koertshuis, Albert Berning,
Betsie Haafkes-Muntel, Marietje ter Beek-Schurink, Jozef Scheper.
•
Jaargedachtenis: Ouders Geertshuis-Perrevoort, Marie Bulter-groote Beverborg,
Toon Steinmeijer, ouders Mombarg-Wigger, en Anne, Gerrit Vrijkotte.
Eerste Kerstdag 25 december: Fien Bosch-Wekking, Ouders Schiphorst-Grashof,
Ellie en Henk Koertshuis-Heetkamp, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Ouders
Westerik-Kleijhuis, Ben uit het Broek, Johnny Punt, Ouders Gieslink-Frielinck,
Ouders Wargers-Hermelink, Hennie Vaneker , Hennie oude Egberink, Johan en
Sientje Oude Egbrink-Zanderink, Hermien Segerink, ouders Nijhuis-Tijhuis, Maria
Tijhuis-Kamphuis, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Ouders Wonniger-Rolink,
Ouders Scholten-oude Voshaar, Ouders Benneker-Steghuis, Hendrik Jozef
Grunder, ouders Notkamp-Nijhuis,ouders Schopman-Aveskamp, Ouders
Beernink-olde Meijerink, Ouders olde Hanter-Lansink, Henk grote Beverborg,
Annette Olde Hendrikman-Wigger, Ouders Tijans-Volker, Gerhard grote
Beverborg, Annie Maseland, Jan Schurink, Ouders Schoordijk-Grashof, Annie
Vlutters-Kamphuis, Hennie en Annie ter Brake-Brookhuis, Ouders Olde RikkertOosterbroek, Ouders Grote Punt-Nijhuis, Johan Closa Reynès, Frans Punt, ouders
Zwijnenberg-Koekenberg, ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers , Ouders
Kuiphuis-Werkhoven, Ouders Dwars-te Mölder, Jan Swennenhuis (Postweg),
Gerrit Vrijkotte, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Kortman-Spekhorst
en Marian, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Truus EgberinkGrashof, Martin Volker, Herman Pünt, Ouders Volker-Ter Linde, Ouders VolkerWesterik, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Ouders Meijer-Notkamp en
Henk Meijer, Ouders Westerik-Welhuis, Ouders Dierselhuis-Bosch, Bernard
Hampsink, Frans Koertshuis, overl. fam. Ouders Welhuis-Kuipers, Gerhard
Welhuis (Bavelsweg), Willy Punt, Ouders Beernink-Borggreve en Johan, Ouders
Haarman-Bartelink, Ouders Schasfoort-Koekkoek Jan Lentfert, ouders KokMorsink, ouders Nijhuis-Beernink, Ouders ter Brake-grote Beverborg, Ouders
grote Beverborg-ter Brake, Annie Niehof-Nolten, Hubert Velthuis, Marietje
Bonnes-Kortink, Henk van Leijenhorst, Frans Brookhuis, Jan Nijhuis
(Beatrixstraat), Johan Grashof, Jan Schaepers, Jan Olde Rikkert, Tonnie
Oosterbroek, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink,
Gerard Goorhuis oude Sanderink, Tonnie Lentfert-Broekhuizen, Bennie Pot,
Ouders Zwijnenberg-Brilhuis, Paulien en Marinus Nordkamp, Ouders oude
Egbrink-Beernink, Ouders Benneker-Schasfoort, Gerard olde Riekerink,
Ilse Weegerink-olde Riekerink, Betsie Haafkes-Muntel, Marietje HaarmanBloemen, Bennie Schasfoort (Merelstraat), Gerard en Truus Beernink-Borggreve,
Herman Meijer, Hubert Sweerts, Jo Zents, Ouders Hampsink-Rolink,
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Bennie Bosch, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Gerald Koop, Johnny Koop, Jozef
Scheper, Theo van der Vechte, Louis van der Vechte, Ouders Rolink-Zanderink,
Annie Rolink, Ouders Rolink-Pikkemaat, Ouders ter Beek-Schurink, Jan Heijdens,
Gerard Heijdens, Hennie Schopman.
Jaargedachtenis: Antonius Zwijnenberg, Ouders Morsink-Grote Punt, Bernard
Sanderink, Ouders Bosch-Benneker, Joke Grunder-Kroeze, Fam. Grunder
(Postweg), Riekie Alink-Beernink, Frans Maseland, Ouders Grevinga-Wolters,
Gerrit Notkamp.
Zondag 29 december: ouders Grote Punt-Nijhuis, Ouders van Rijn-ter Woerds,
Gerhard Koertshuis, Herman Koertshuis, Marietje ter Beek-Schurink,
Jozef Scheper.
Jaargedachtenis: Ouders Bentert-Nijhuis, Annie Pikkemaat Peterman
Woensdag 1 januari: Henny Lesscher, overl. fam. Tonnie Oosterbroek,
Jan Olde Rikkert (namens de noabers).
Jaargedachtenis: Annie Seijger-Bulthuis
Zondag 5 januari: Henk grote Beverborg, Suzette Nijhuis-Oude Groote
Beverborg, Gerhard Koertshuis, Jozef Scheper.
Jaargedachtenis: Dinie Morsink. Hendrik Beernink. Ouders Morsink-Sombekke,
Ine Beuvink-Morsink. Gerhard Rolink, Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust),
Ria Grundel-Schiphorst.
Overleden:
Josef Scheper, Vicarystraat 1, Losser , op de leeftijd van 87 jaar.
2019, een bewogen jaar!
Ook voor onze geloofsgemeenschap was 2019 een jaar waarin van alles
gebeurde. En hoewel het niet altijd gemakkelijk is om als
geloofsgemeenschap een weg en een plek te vinden in de hedendaagse
samenleving, mogen we toch zeggen dat we hier in geslaagd zijn.
Het begon al 9 Februari; de Orde van Verdienste 2019 van C.V. de Bosdûvelkes
ging naar alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Een grote eer en een
mooie waardering voor alle vrijwilligers die zo onmisbaar zijn voor de kerk in ons
dorp.
Op 28 Juni was de aftrap van de Dorpsquiz/Hellehondsdagen in onze kerk. Ik kan
me niet meer herinneren dat de kerk zo vol zat als op deze feestelijke
zomeravond. Jan Riesewijk hield een wervende speech en de opbrengst van deze
avond was voor de renovatie van de kerktoren. Dit moment hebben we tevens
aangepakt als aftrap van de actie tot renovatie van dit markante
herkenningspunt in en om De Lutte.
Leo Fijen, de bekende KRO man, was op 9 oktober te gast op onze
parochieavond. Het werd een inspirerende gedachtewisseling over hoe we in de
toekomst nog meer uitnodigend en gastvrij kunnen zijn.
De opkomst had deze avond wel wat meer mogen zijn.
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Als locatieraad hebben we voor 2020 ook de nodige voornemens, zo moet onze
geloofsgemeenschap een vanzelfsprekende plek blijven houden in de
dorpsgemeenschap, ook wanneer zoals tegenwoordig de rol van kerk en religie
niet meer vanzelfsprekend is. We willen van onderhoud naar bloei. Nieuwe
initiatieven blijven ondersteunen.
Deze dagen mogen we Kerstmis vieren, de geboorte van Jezus. Hij brengt vrede
en licht voor alle mensen. We mogen deze vrede en licht ook doorgeven in ons
dagelijks leven. We hopen dat iedereen, ook diegenen die deze feestmaand niet
als feestelijk zien, het licht uit de kribbe mag blijven ervaren. Dat er in de
duisternis altijd het licht gloort! Laten we ons met hart en ziel blijven inzetten,
ook in het nieuwe jaar! Zalig Kerstmis en een Gezegend 2020!
Wenst U namens de locatieraad St. Plechelmus;
Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraadvoorzitter
Communie thuis ontvangen.
Indien het voor U niet mogelijk is om de kerstvieringen in onze kerk te bezoeken,
kunt U indien wenselijk ook de H. Communie thuis ontvangen.
U kunt dan contact opnemen met het Secretariaat locatie St Plechelmus tel.
551203 of met Ria Bekke tel. 551538.
Kinderkerk De Lutte in het teken van de Kerst
Samen de Kerst beginnen in de kerk tijdens een Kinderkerk bijeenkomst special
voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. Dat gebeurt op Kerstavond 24 december om
18.30 uur. De kinderen kunnen luisteren, kijken en meedoen aan het
kerstverhaal. Liedjes, verhalen, toneel en beelden vertellen alles rondom de
geboorte van Jezus. En dat in een mooi versierde kerk vol met kaarsen. Een
mooie gelegenheid voor de kinderen en hun ouders om het mooie en intieme
kerstgevoel te beleven. Na afloop is er iets lekkers voor de kinderen.
De organisatie hoopt dat vele kinderen en hun ouders deze Kinderkerk mee
meebeleven. Datum: 24 december, Tijdstip: 18.30 uur
Werkgroep Kinderkerk.
Adventsactie “Kinderen brengen hoop”
In de adventsactie staan moeders en kinderen centraal.
Onze parochie Lumen Christi steunt het project “Aanpak moeder- en kindsterfte
in El Salvador”. Dit is een project dat artsen en zorgverleners van een
gezondheidskliniek op het platteland wil ondersteunen bij het verder
terugdringen van de sterfte van moeders en kinderen tijdens de bevalling. Want
er sterven bij de geboorte nog teveel moeders en kinderen.
Daarnaast heeft dit project tot doel de gezondheid en de voeding van
(aanstaande) moeders en jonge kinderen te bevorderen. Daartoe wordt
voorlichting gegeven, aan moeders en vaders, over borstvoeding en gezonde
voeding en er wordt praktische hulp gegeven bij het aanleggen en onderhouden
van moestuinen. Wij bevelen de Adventsactie van harte bij u aan.
Tot en met de Kerst kunt u uw bijdrage geven in alle kerken van Lumen Christi in
de daarvoor bestemde collectebussen.
Diaconaal beraad Lumen Christi José van den Bosch, PW
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Verspreiding Vredeslicht binnen de geloofsgemeenschappen
U hebt in het vorige locatieblad kunnen lezen over het Vredeslicht dat van
Bethlehem komt en binnen onze parochie Lumen Christi wordt verspreidt in het
kader van 10 jaar Lumen Christi.15 december jl. is het tijdens een sfeervolle
bijeenkomst uitgereikt bij de kerststal in Denekamp aan afvaardigingen van alle 7
geloofsgemeenschappen en de protestantse kerken. In het weekend van 21 en
22 december wordt het Vredeslicht binnen gedragen tijdens de vieringen in de
geloofsgemeenschappen. In Beuningen in de gezinsviering op 24 december. Met
een door u meegebrachte lantaarn kunt u dit Vredeslicht zelf meenemen naar
huis en zo mogelijk verspreiden in uw omgeving. Zo kan er binnen onze parochie
een keten van licht ontstaan als voorbereiding op het naderend kerstfeest en
vormen we met elkaar een prachtige Lichtketen. We nodigen u uit om hieraan
uw medewerking te verlenen.
Het zou mooi zijn als u een foto maakt op het moment dat u het Vredeslicht
verspreidt in uw omgeving. Stuur de foto naar a.eppink@lumenchristi.nl dan
kan uw foto geplaatst worden op website en Facebook van onze parochie.
Verkoop oliebollen Stichting Kerkenbos De Lutte
Oudejaarsdag gaan we weer oliebollen bakken! De verkoop ervan vindt plaats
vanuit de garage van de pastorie. De opbrengst van de actie komt geheel ten
goede aan het onderhoud van het Kerkenbos. De verkoop is van 9.00 uur tot
14.00 uur en de prijs voor 10 oliebollen is € 6,- (zowel met als zonder krenten
/rozijnen). De oliebollen kunnen ook vooraf worden besteld. Daarvoor kunt u
bellen naar het parochiesecretariaat dat woensdag- en vrijdagochtend geopend
is van 9.00 uur tot 10.30 uur en woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u ook de voicemail inspreken. Het
telefoonnummer is 0541-551203. Mailen mag ook: delutte@lumenchristi.nl
We zien u graag 31 december a.s. bij onze kraam!
Bestuur Stichting Kerkenbos De Lutte
Kerkbijdrage 2019: (Actie Kerkbalans)
Het jaar 2019 is bijna ten einde. Volgens onze administratie blijkt dat nog niet
iedereen, die in het verleden heeft aangegeven jaarlijks een bijdrage te willen
doen, deze m.b.t. het jaar 2019, via persoonlijke overboeking, heeft voldaan.
U bespaart ons veel administratief werk door uw toezegging zo spoedig mogelijk
over te maken. Personen welke hun bijdrage nog niet hebben voldaan moeten
wij n.l. via een persoonlijk bericht verzoeken om hun bijdrage alsnog te voldoen.
Zoals u ongetwijfeld weet komt de bijdrage volledig ten goede van onze eigen
locatie, St. Plechelmus De Lutte. U wilt toch ook bijdragen om ONZE locatie
financieel gezond te houden!!!! Wij verzoeken u, als dit nog niet is gebeurt, uw
bijdrage zo spoedig mogelijk over te boeken naar: rek. nr.NL48RABO0130391441
t.n.v. bestuur locatie St. Plechelmus De Lutte onder vermelding van Kerkbijdrage
2019. Bij voorbaat dank, namens werkgroep actie Kerkbalans.
Carlie Koertshuis-Notkamp

nu ook op
zondag geopend
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

Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi

Zie: ’t Luutke 17.

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

