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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.

RETOURNEREN TICKETS NIGHT@
LIBERATION EN ONS GENOEGEN

JAARKALENDER 2020

DORPSHOES ERVE BOERRIGTER

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.

Dorpshoes Erve Boerrigter weer geopend
Het dorpshoes is elke werkdag weer geopend van 8.30 - 17.00 uur.
Let op: nog niet alle activiteiten starten weer.
De prikpost van Medlon begint is geopend in het nieuwe gezondheidscentrum.
Wijzing openingstijden Tourist Info:
Elke werkdag van 09.00 - 16.30 uur behalve de donderdag 09.00 - 13.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.

Welkom in ons Dorpshoes,
Wat fijn dat u er weer bent.
Wij houden afstand, geven geen hand
maar begroeten u met een glimlach
Wist u dat:
•
Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt 		
bellen naar: 0541-552009.
•
U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten 		
etc., alles volgens maatregelen RIVM inzake Covid-19.
•
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is
Aangepaste openingstijden Dorpshoes Erve Boerrigter in de vakantieperiode van
maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020.
Elke werkdag van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
De bibliotheek heeft dan dezelfde openingstijden als ons Dorpshoes. Er is in de vakantieperiode geen bieb personeel aanwezig.

Huisartsenpraktijk & Apotheek
Brandenburg Elferink
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de
gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met
de Spoedpost Hengelo via telefoonnummer

088 - 555 1155
Vanwege de huidige Corona-epidemie is de
praktijk vaker dan gebruikelijk gesloten omdat
de beide huisartsen ook dienst moeten doen op
corona-post in Oldenzaal.”

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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

Wel is het “ontmoetingspunt” van Zorggroep Sint Maarten er elke dinsdag en vrijdag.
(10.00 – 16.00 uur)
Heeft u nog vragen omtrent activiteiten kunt u ons altijd mailen gea@dorpshoes.nl of
bellen 0541-552009. Elke dag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u van informatie
te voorzien. Wij wensen u allen een heel prettige, zonnige vakantieperiode toe.

ZIJACTIEF
Beste leden, er is goed nieuws na deze Corona lock-down:

Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 11 loopt van 14 juli tot 4 augustus 2020
kopij inleveren woensdag 8 juli voor 20:00 uur via e-mail.
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Er zijn in de vakantieperiode geen activiteiten in ons Dorpshoes zoals Yoga, Bridge,
muzieklessen en EHBO.

Vanaf JULI gaan we weer op dinsdagavond fietsen (denk aan de 1.5 mtr. afstand)
Vertrek om 19.00 uur bij de kerk. Opgave niet nodig.
(Is de groep te groot, dan gaan we in 2 groepen)
Indien het mogelijk is hopen we op 22 september het nieuwe seizoen weer te openen
met het feit dat ZijActief 90 jaar bestaat!
Dit is echter nog niet zeker, let op de info in het volgende Luutke. Alvast dank
-Rita Gerritzen3

AL VRIEND(IN) VAN ’T LUUTKE?
In het verleden hebben we op deze plaats regelmatig aandacht geschonken aan de
‘Vrienden van ’t Luutke’. Een spontaan initiatief om ons dorpsblad financieel een gezonde basis te geven. Dat heeft ertoe geleid dat ’t Luutke meer dan 160 betalende vrienden
heeft. Zij geven ons toestemming om jaarlijks een door hen zelf te bepalen bedrag te
laten incasseren.
Het gros van deze groep bestaat uit inwoners van ons dorp, die ons structureel willen
ondersteunen. Door vriend te worden van ’t Luutke geven zij aan het belangrijk te vinden dat De Lutte zijn dorpsblad behoudt. Het spreekt voor zich dat we hen daar dankbaar voor zijn! Naast de individuele vrienden hebben zich ook al de nodige verenigingen en organisaties aangemeld als ‘Vriend van ’t Luutke’. Door hun bijdrage structureel
te maken, nemen de verenigingen ons administratief veel werk uit handen.
Ruim 160 vrienden is een mooie tussenstand, maar met een groeiende oplage van meer
dan 1400 bezorgadressen moge duidelijk zijn dat er nog een slag kan worden gemaakt.
Door u aan te melden als ‘Vriend’ draagt u rechtstreeks bij aan de instandhouding van
ons populaire dorpsblad. Bij de balie in het dorpshoes liggen aanmeldingsformulieren.
En hieronder treft u zo’n formulier aan dat (ingevuld) kan worden afgegeven bij de balie
van dorpshoes Erve Boerrigter.
Dank voor uw steun!

Machtigingskaart “Vrienden van ’t Luutke”

		
Naam:
Adres:

Postcode & plaats:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting
Gemeenschapswerk De Lutte om jaarlijks onderstaand bedrag af te schrijven van bank/
gironummer ten gunste van “Vrienden van ’t Luutke”:
Bankrekening						

Bedrag

,

ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
AAN WELKE INITIATIEVEN HEBBEN WE BIJGEDRAGEN UIT HET DORPSBUDGET IN 2019?
Ook in 2019 hebben we diverse aanvragen van verenigingen en organisaties gekregen en aan bijgedragen. Het dorpsbudget is bestemd voor diegene die in De Lutte
een goed initiatief heeft die het algemeen belang dient en daarbij een financiële ondersteuning nodig heeft. Deze bijdrage kan men aanvragen op een speciaal hiervoor
beschikbaar aanvraagformulier bij St. Dorpsbelangen De Lutte.
In 2019 hebben de volgende initiatieven een bijdrage uit
het dorpsbudget ontvangen:
Dorpsraad Overdinkel heeft een bijdrage a € 481,05 gekregen om bij elke
houten picknickbank in het buitengebied van de gemeente Losser een paal
te plaatsen, met daarin gegraveerd typisch Twentse spreuken.
Stichting Dorpstheater heeft een bijdrage a € 703,47 gekregen voor de aan
schaf van lichtspotjes met bijbehorende accessoires.
SV De Lutte heeft een bijdrage a € 1250,00 gekregen voor de aanschaf van
gereedschap en materieel. Deze waren verloren gegaan tijdens de brand.
De Lutterse Jeu de Boules vereniging (LJBV) heeft een bijdrage a € 100,00
gekregen voor toernooi software.
Jeu de Boules vereniging dorp De Lutte heeft een bijdrage a € 600,00
gekregen voor de aankleding van de banen.
Gastouder Linds en Dolfijn hebben een bijdrage a € 100,00 gekregen voor
het organiseren van een buitenspeeldag.
De buurtbusvereniging heeft een bijdrage a € 400,00 gekregen in verband
met haar 40 jarig jubileumfeest.
Dorpstheater Boetenshoes heeft een Zölf Met Nemm’n feest georganiseerd
waarvoor een garantstelling is gegeven voor de entree inkomsten. Van
deze garantstelling is geen gebruik gemaakt.
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

Datum				 Handtekening
										
............................			
.........................................
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VERZET TEGEN WINDTURBINES IN NOORD OOST TWENTE
GROEIT.
De Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) heeft een nieuwe fase ingeluid in het
verzet tegen de voorgenomen plaatsing van grote windturbines in het Nationaal
Landschap Noordoost-Twente. Vandaag is een petitie begonnen vooralsnog op
Facebook en Twitter die in korte tijd al tientallen steunbetuigingen kreeg.
In het kader van de Regionale Energiestrategie voor Twente wil de Provincie de
plaatsing van 54 zeer grote windmolens (meer dan 230 m.) mogelijk maken. Hiervan
zouden er 18 in het Nationaal Landschap NO-Twente moeten komen. De huidige status
Nationaal Landschap verhindert dat en werkt beschermend.
De petitie richt zich op iedereen die het Noordoost Twentse Nationaal Landschap
waarderen en daarin geen windturbines willen zien. SBTL stelt dat de plaatsing van
grote windturbines (230 m.) alsmede van zogenaamde “dorpsmolens” (ook nog meer
dan 100 m. hoog!) in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een ernstige visuele
aantasting oplevert die tot in lengte van jaren bewoners en bezoekende toeristen nadeel oplevert. Ze constateren verder dat de loyaliteit van gemeentes en de bevolking
in Noordoost Twente onterecht wordt gekocht door het vooruitzicht van delen in de
opbrengsten van deze windturbines.
SBTL richt zich met de petitie niet alleen op Provinciale Staten van Overijssel om niet
akkoord te gaan met de door Gedeputeerde Staten voorgenomen opheffing van
de status Nationaal Landschap Twente en verzoekt de vier NOT-gemeenten (Losser,
Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland) te zoeken naar alternatieven voor energieproductie door windturbines en dorpsmolens, die landschappelijk wel aanvaardbaar zijn
en daar hun Regionale Energie Strategie op aan te passen. Wie tekenen wil, kan dat
doen middels https://behoudtwentslandschap.petities.nl Voor inlichtingen en nadere
toelichting,

TICKETS RETOURNEREN VAN NIGHT@LIBERATION VAN DE
PLECHELMUSHARMONIE EN VAN DE TONEELVOORSTELLING
TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN
Tot en met 31 augustus 2020 is het
mogelijk om bij Tourist info De Lutte de
tickets die gekocht zijn voor
Night@Liberation van de
Plechelmusharmonie en de toneelvoorstelling van toneelvereniging Ons Genoegen
te retourneren.
Het aankoopbedrag wordt dan teruggegeven. Ook is het mogelijk om het
aankoopbedrag te doneren aan de betreffende vereniging, om hen op die manier te
steunen in deze moeilijke tijd.
Mocht u interesse hebben om het bedrag
te doneren dan kunt u dat doorgeven aan
de Tourist info.
De Tourist info zorgt dan dat het bedrag bij de vereniging terecht komt.
Voor informatie te bereiken via info@visitdeluttelosser.nl of 0541-551160.

Thom Weterings, voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap
info@behoudtwentslandschap.nl of via 06 53866939.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
EEN LACHENDE HELLEHOND, BAND OF BROTHERS, FRIENDS
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik
ben blij dat het 1 juni is geweest. Op die
voor de horeca langverwachte dag kwam
De Lutte weer tot leven. Ik heb de fietsers en wandelaars gemist bij mij door de
straat. Op 1 juni ben ik ’s middags even op
de fiets geweest door De Lutte, ik vond het
als vanouds. Terrassen vol, fietsen onder de
bomen, de zon scheen en ik meende zelf
een glimlach op de bek van de Hellehond
te zien. Ik kan mij het voorstellen dat die
hond blij is met deze aandacht, zelfs van
selfies met toeristen. Laat het zo blijven
deze zomer!
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik
ben geen seriekijker geworden in de afgelopen coronatijd. Netflix, Videoland, zij
hebben goed geld verdiend door het feit
dat iedereen thuis moest blijven maar niet
aan mij. Uit zelfbescherming kijk ik geen
series waarvan complete seizoenen beschikbaar zijn op tv. Ik blijf kijken want ik
wil weten hoe het afloopt en dat is niet bevorderlijk voor mijn nachtrust en humeur.
Maar….. er is één serie waarvan ik alle afleveringen achter elkaar kan kijken en dat
is ‘Band of Brothers’, een fantastische en
indrukwekkende serie gebaseerd op ware
verhalen.
Band of Brothers gaat over de Easy
Company van het 506th Parachute Infantry
Regiment, US 101st Airborne Division, in
het kort Easy Company. Een groep mannen die samen de Tweede Wereldoorlog
beleven vanaf de opleiding tot parachutist
in Amerika tot het eind van de oorlog op
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het balkon van Hitlers villa Berchtesgaden
in Oostenrijk. België zond vanaf 1 juni
deze 10-delige serie uit, 4 dagen per week.
Samen met mijn dochter deze avonden genoten van deze serie waarin je ook aardig
in de war wordt gebracht. Want tijdens de
opleiding krijgt Easy Company te maken
met een enigszins narcistische sergeant
die er lol in heeft om de verloven van de
soldaten om de meest onbenullige reden
te laten annuleren. En laat die sergeant nu
gespeeld worden door David Schwimmer,
ook wel bekend als Ross uit ‘Friends’, een
serie waarvan ik ook groot fan ben. Het is
lastig om die lieve, klungelige Ross te zien
als een narcistische sergeant en andersom
ook als je ‘Friends’ ziet.
Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat maar een
karakter uit een serie blijft in je hoofd zitten, of je dat nu wil of niet. In het najaar
van 2020 ga ik de Airborne Freedom Trail
lopen rondom Arnhem. Deze trail volgt
de sporen van soldaten, ook die van Easy
Company, die mee hebben gevochten
in de Slag om Arnhem, Operatie Market
Garden in 1944. Op mijn startnummer
staat ook de naam en leeftijd van een
soldaat vermeld die begraven is op het
Airborne War Cemetery. In mijn pakket zit
een herdenkingskruisje dat ik op het graf
van deze soldaat kan leggen. Dat maakt
deze trail nog unieker en persoonlijker
voor ons als lopers.

In Arnhem eindigt op 13 september 2020
de ‘Giro du Muscoli’, een fietstocht om geld
bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar
ALS. De verschrikkelijke spierziekte waar
Fernando Ricksen aan is overleden. Enige
weken geleden zag ik op Facebook een bericht waarin twee Facebookvrienden, die
ik in het echte leven al lang ken, aandacht
vroegen voor deze actie door zelf mee te
fietsen voor een vriendin wiens partner
getroffen is door ALS. Via deze column wil

ik jullie vragen om Band of Brothers te kijken en de ‘Giro du Muscoli’ te steunen, die
ook overeenkomsten hebben.
Onvoorwaardelijk dapper en moedig zijn,
onvoorwaardelijke vriendschap. Fietsers
en supporters van Giro dus Muscoli,
Curahee…..
-Monique Greftenhuis-

KIEK ES

Soms gaan er dingen fout en als dat gebeurt, moet je niet proberen om dat te
verdoezelen maar moet je juist alles uit
de kast halen om die fout te herstellen. In
het vorige Luutke melden we dat Brendy
Olde Riekerink (‘Mijn dag kan niet meer
stuk’) als eerste het juiste antwoord had
gegeven. Dat blijkt dus niet te kloppen.
Anne Oude Egbrink bleek dat twee dagen
eerder al te hebben gedaan. Ere wie ere
toekomt. Dus Anne, bij deze alsnog onze
felicitaties en de digitale wisselbeker heeft
ook bij jou mogen staan. Ook jouw dag
kan dus niet meer stuk.
De winnares van dit keer is eveneens een
Anne. Niet voor het eerst (menen we ons
te kunnen herinneren) wist zij beslag te
leggen op de digitale wisselbeker. Zij had
het helemaal goed gezien toen ze ons liet
weten dat de foto gemaakt was bij Erve
Middelkamp. Ook voor deze Anne natuurlijk onze felicitaties.
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 redactie9

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zaterdag 4 juli
18.00 uur
Voorganger
Misdienaars

: Eucharistieviering
: pastoor T. Munsterhuis en
pastor I. Schraven
: Eva oude Egbrink en Tess Kleissen

Intenties:
Zondag 28 juni: Martijn Olde Riekerink, Gerhard Koertshuis, Francis ClosaRodrigo Vilaseca, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Herman ten Dam, Frans
Broekhuis, Gerard Lage Venterink.
Jaargedachtenis: Hennie Poorthuis, Lies Olde Hanter-Lansink,
Hennie Oude Egbrink.
Zaterdag 4 juli: ouders Grote Punt-Nijhuis, Gerhard Koertshuis, Willy Punt,
ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca,
Herman ten Dam, Frans Broekhuis, Gerard Lage Venterink, Uit dankbaarheid.
Jaargedachtenis: Ouders Tijhuis-Rosink, Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer,
Marie Snippert-ten Barge.
Zondag 12 juli: Gerhard Koertshuis, Jan Olde Rikkert (namens de noabers), Jan
Heijdens, Gerard Heijdens, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Francis ClosaRodrigo Vilaseca, Herman ten Dam, Frans Broekhuis, Gerard Lage Venterink.
Jaargedachtenis: To van Boxtel, Hans Damgrave, ouders Nijhuis-Aveskamp met
Joke en Jos, Ouders Schrader-Bonnes, echtpaar Christenhusz-Schasfoort,
grootouders/ouders Wonniger-Koertshuis, Geertruida Wonniger.
Overleden:
Frans Broekhuis, Essenweg 10. Op de leeftijd van 67 jaar
Herman ten Dam, Oldenzaal. Op de leeftijd van 88 jaar
Gerard Lage Venterink, Dorpsstraat 20. Op de leeftijd van 62 jaar.
Lumen Christi gaat weer vieren
De kerkdeuren van de kerken in Lumen Christi gaan, na maandenlang voor
publieke vieringen gesloten te zijn geweest vanwege de coronapandemie, op
1 juli weer open voor de gelovigen om de vieringen bij te kunnen wonen.
Dat vraagt nogal wat aanpassingen van kerken en gelovigen door de maatregelen
die door de overheid en de bisdommen in onderling overleg zijn vastgesteld
vanwege de anderhalve meter regel en de hygiëne die van ieder gevraagd wordt.
Daarvoor is een uitgebreid protocol vastgesteld dat u in deze bijlage aantreft.
Uitgangspunt is dat u veilig in de kerk de viering kunt bijwonen. In elke locatie
wordt een coördinator aangewezen, die zorg draagt voor de uitvoering van de
veiligheidsvoorschriften. In principe geeft u zich vooraf telefonisch op bij het
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secretariaat van de kerk waar u de viering wilt bijwonen. Indien u spontaan naar
de kerk komt kunt u bij de kerkdeur vragen of er nog plaats voor u is. Dit alles
vraagt enige aanpassing, maar wij hopen dat dit voor u geen belemmering zal zijn
om de viering bij te wonen, tenslotte gaat het om uw eigen veiligheid en
gezondheid. Deelname aan de vieringen doet u trouwens wel op eigen risico. Alle
vieringen zijn (voorlopig) Eucharistievieringen of gebeds -vieringen. Het
parochiebestuur en het pastoraal team willen voorzichtig opstarten en alle
maatregelen goed inpassen. Daarom vieren we in de maand juni alleen met
parochianen die uitgenodigd zijn voor de vieringen. Vanaf 1 juli kunt u zichzelf
aanmelden voor de viering. Er mogen maximaal 100 personen bij een viering
aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de kerk zal dit plaatselijk minder
kunnen zijn. In de kerk zult u plaats moeten nemen op de plekken die u worden
aangewezen. Echtparen of gezinnen kunnen vanzelfsprekend naast elkaar zitten.
Koorzang is voorlopig verboden en u wordt verzocht niet mee te zingen met de
cantor/voorzanger die de dienst ondersteunt met zang. Lumen Christi heeft
besloten om niet enkel te vieren in het Eucharistisch Centrum in Denekamp, maar
meteen ook de overige locaties in een vastgesteld rooster mee te nemen. Dit
rooster treft u ook in deze speciale uitgave aan. Concreet betekent dit dat in
Denekamp op elke zondag een Eucharistieviering is en in de overige locaties 1
keer per drie weken. In de weekenden waarop in de locaties geen viering is
gepland, kan men in overleg met het pastoraal team een gebedsviering houden.
Het pastoraal team laat dit over aan de wens van de locatie. De ene week kan
een pastoraal werker voorgaan, de andere keer een parochieel voorganger.
Vieringen door de week vinden voorlopig uitsluitend plaats in Denekamp op
woensdagochtend om 10.00 uur. Dit schema blijft van kracht gedurende de
maanden juli en augustus. Vanaf 1 september kunnen er weer wijzigingen plaats
vinden in de maatregelen en beperkingen. Tot die tijd houden we ons aan het
huidige protocol.
Het parochiebestuur en pastoraal team hopen dat u begrip kunt opbrengen voor
deze beperkende maatregelen en vertrouwen op een goede herstart van de
vieringen en een hartelijk weerzien van elkaar.
Parochiebestuur en Pastoraal team Lumen Christi

Protocol bijwonen Liturgieviering Aartsbisdom Utrecht

Algemeen
Van u wordt gevraagd alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel:
handen reinigen bij binnenkomst en verlaten van de kerk, hoesten en niezen in
de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en gezondheid strikt na te leven. In
de kerk volgt u de aanwijzingen van vrijwillige coördinator op en volgt u de
aangegeven looproute. Wanneer u deelneemt aan de viering doet u dat op eigen
risico.
RESERVEREN
• U moet zich vooraf telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de kerk
waar u de viering wilt bezoeken. U kunt zich voor meerdere vieringen in die kerk
aanmelden. Bij aanmelding wordt uw naam, adres en telefoonnummer op een
lijst genoteerd. Ook wordt u gevraagd of u coronaklachten heeft, zoals koorts,
hoesten, benauwdheid en niezen. Bij deze klachten dient u thuis te blijven.
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HYGIËNE
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de
aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
DIENST VAN HET WOORD
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet
aangeraakt.
HET ALTAAR
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze
Vader.
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere
gaven moet vermeden worden.
H. COMMUNIE UITREIKING
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen. De
communie wordt uitgereikt middels een speciaal hoestscherm.
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op
anderhalve meter afstand.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’
meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.
COLLECTE
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus of mandje op een tafel
bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.
NA AFLOOP
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de
geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in
een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de
viering.
SACRAMENTEN
DOOPSEL
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend
worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip,
volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).
VORMSEL
• Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.
EERSTE COMMUNIE
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht
genomen.
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UITVAART
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in
achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar
ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand. De
uitvaarten zijn gebedsvieringen.
VERGADERINGEN
• Bij vergaderingen in de diverse parochiecentra moeten de anderhalve
meterregel en hygiëne maatregelen in acht worden genomen.
KOREN
Koren mogen niet binnen repeteren.
Rooster Vieringen juli 2020:
4/5 juli: 18.00 uur: De Lutte
9.00 uur: Ootmarsum
10.30 uur: Denekamp
11/12 juli: 18.00 uur: Lattrop
9.00 uur: N-Deurningen
10.30 uur: Denekamp
18/19 juli: 19.30 uur: Tilligte
9.00 uur: Beuningen
10.30 uur: Denekamp
25/26 juli: 18.00 uur: Ootmarsum
9.00 uur: De Lutte
10.30 uur: Denekamp

pastoor Munsterhuis/pastor Schraven
pastoor Munsterhuis/
diaken Kerkhof Jonkman
pastoor Munsterhuis
pastoor Munsterhuis/
diaken Kerkhof Jonkman
pastoor Munsterhuis/
pastor van den Bosch
pastoor Munsterhuis
pastoor Munsterhuis/
pastor van den Bosch
pastoor Munsterhuis/pastor Schraven
pastoor Munsterhuis
pastoor Munsterhuis/
diaken Kerkhof Jonkman
pastoor Munsterhuis
pastoor Munsterhuis

Opgave (uitsluitend telefonisch) voor deelname aan de viering bij het
secretariaat van de kerk die u wilt bezoeken!
Denekamp: 0541-351332
ma. 9.00-11.30 en vrij. 9.00-11.30 uur
Ootmarsum: 0541-292991
ma., woe., do., vrij. 9.00-11.00 uur
De Lutte: 0541-551203
woe. 9.00-10.30 en 19.30-20.30 uur,
vrij. 09.00-10.30 uur
Beuningen: 0541-351339
woe. 9.00-10.00 uur
Noord Deurningen: 0541-351498
woe. 9.30-11.30 uur, di. 19.00-20.00 uur
Tilligte: 0541-221206
ma. 18.00-19.00 uur
Lattrop: 0541-229201
ma. 9.00-10.00 uur, do. 18.30-19.30 uur
Nieuws van het parochiesecretariaat:
Wij gaan weer vieren en u bent van harte welkom!
Dit hebt u kunnen lezen in het Luutke en de kranten.
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nu ook op
zondag geopend

Zaterdag 4 juli om 18.00 uur zal in onze Plechelmuskerk Eucharistie gevierd
worden. Voorgangers zijn Pastoor Munsterhuis en pastor Schraven. Ook bij deze
viering blijven alle officiële maatregelen van kracht.
In de kerk staan coördinatoren die u helpen om de regels te volgen. Voor
maximaal 100 kerkgangers zijn er plaatsen beschikbaar.
Maar u moet reserveren, dit kan telefonisch of via een briefje in de brievenbus.
We moeten van u weten naam, adres, tel. nummer. Aanmelden voor de
vieringen, zoals ze in het Luutke vermeld staan, kan op tel.nr. 0541-551203 van
het parochiesecretariaat.
Het parochiesecretariaat gaat weer open vanaf 24 juni en wel op:
 Woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur.
 Woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur
 Vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Verzoek tot ontslag A. te Lintelo
Parochiebestuur,
Onlangs heeft het parochiebestuur van Lumen Christi het verzoek gekregen van
Ans te Lintelo om haar arbeidscontract, als coördinator jongerenactiviteiten, te
beëindigen. Ans geeft aan nog eenmaal een andere uitdaging aan te willen gaan
in haar loopbaan. Als parochiebestuur vinden wij het jammer dat Ans vertrekt
maar respecteren haar keuze. Wij willen Ans oprecht heel hartelijk bedanken
voor haar inzet en enthousiasme voor het jongerenpastoraat binnen de parochie
Lumen Christi.
Nieuwe uitdaging
Met veel plezier heb ik een periode van zes jaar in Denekamp en omgeving
gewerkt voor jongeren. In 2014 vroeg pastor Niek Nijhuis namens de locatieraad
van de H. Nicolaaskerk of ik in Denekamp een jongerenpastoraat wilde opstarten.
Hij had ook vier jongvolwassenen gevonden die wilden meedenken. We hadden
meteen een klik en zijn van start gegaan met nog twee ouders van tieners erbij.
Een leuke periode van vier jaar waarin we samen de groep JOIN US opbouwden
door mooie dingen voor hen en met hen te organiseren. Hoogtepunten in die
jaren waren ongetwijfeld ‘de overnachting in de kerk’, het casino, de Amsterdam
tour: de wereldbelevenis in1 dag, het zwarte Pieten voor de ouderen, het
kniepertjes bakken en de bbq aan het einde van elk schooljaar. En steeds ging het
ergens over. De laatste twee jaar heb ik deze 10 uur per week verdeeld over de
hele parochie Lumen Christi. Kennisgemaakt met groepen als 4YOUth,
Strong2gether en de jongerenbegeleiders van De Mare in Noord Deurningen. Het
is niet gelukt om een groepje op te starten in De Lutte en Ootmarsum. Het is fijn
dat de parochie heeft uitgesproken dat jongeren ertoe doen. Zij zijn de toekomst
en ik hoop dan ook dat het werk op een of andere manier wordt voortgezet, nu ik
weg ga per 1 september. Uit de grond van mijn hart bedank ik het bestuur en het
pastoraal team voor het vertrouwen en iedereen waarop ik nooit vergeefs een
beroep deed!
Ik neem een nieuwe uitdaging aan in de parochies van Enschede en Haaksbergen.
Ik wens alle begeleiders van jongeren, alle jongeren en iedereen veel wijsheid en
inspiratie bij het moeilijke maar boeiende werk voor de jongeren bij de kerk.
Ans te Lintelo
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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

gemak voor elke dag
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