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Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
De praktijk en apotheek zijn wegens vakantie
gesloten vanaf maandag 2 augustus tot en
met vrijdag 20 augustus 2021.
In deze periode kunt u tijdens kantooruren
de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnr.  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

huisbezoeken af om de ouderenzorg in de
praktijk te optimaliseren. We zijn verheugd
met deze uitbreiding van het team. De
ouderenzorg komt hiermee onder optimale
aandacht en de werkdruk wordt beter
verdeeld in de praktijk.

Uitbreiding team Huisartsenpraktijk en
Apotheek De Lutte
In de huisartsenpraktijk is per april dit jaar
een verpleegkundig specialist werkzaam:
Ellen Booijink. Haar aandachtsgebied is o.a.
ouderenzorg. Een verpleegkundig specialist
is een zelfstandig beroepsbeoefenaar;
bijvoorbeeld voor het stellen van diagnose,
verrichten van onderzoek en voor het
opstellen van een behandelplan. Dit
doet ze in nauwe samenwerking met de
huisartsen Brandenburg en Elferink, maar
ook wijkverpleegkundigen en casemanagers
dementie zijn overlegpartners. Ze legt
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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

Het volgende ’t Luutke, 13 loopt van 7 september tot 27 september 2021
kopij inleveren woensdag 1 september voor 20:00 uur via e-mail.
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GENIETEN MET DE BOERGONDISCHE FIETSTOCHT
Culinair genieten en ontspannen fietsen,
een geslaagde combinatie die mogelijk is
in de Schatkamer van Twente! Onderweg
is er genoeg te ontdekken en te proeven
en neem je o.a. rustpauzes bij klompenmakerij Koop, ijsboerderij ’t Loaboerke, boerderijwinkel de Veldmaat en fruitboerderij
’t Duvelshofke en als afsluiter genieten van
een hapje en drankje op het terras bij ’t
Kruisselt. Zo kun je de inspanning perfect
combineren met ontspanning!
Vanaf 18 augustus van woensdag t/m zaterdag kunnen de liefhebbers er voor deze
Boergondische fietsbelevenis op uit trekken in de Schatkamer van Twente. Geniet
samen met je partner, familie, buren, vrienden en/of vriendinnen van de prachtige
landelijke omgeving en heerlijke lekkernijen. Met wie ga jij op dit fietsavontuur?

De afstand van deze route is ca. 30 kilometer en laat je kennismaken met het
Boergondische buitengebied van De Lutte
en Losser. Geniet van de prachtige natuur,
bosrijke omgeving en natuurlijk de mooie
en bijzondere plekjes om even te pauzeren. Deze route wordt aangeboden door
Tourist info De Lutte-Losser in samenwerking met Hotel ’t Kruisselt.
Hoe deelnemen?
Om te kunnen deelnemen aan de
Boergondische fietstocht kun je de route
met bijbehorende consumptiebonnen kopen in het toeristisch kantoor in De Lutte
aan de Plechelmusstraat 14.
•
Voor een route met consumptiebonnen betaal je €17,50 p.p.
•
De route is beschikbaar van woensdag
t/m zaterdag.
•
Starten kan tussen 09.00 en 12.00 uur.
•
Graag vooraf reserveren.
•
Deze nieuwe route is vanaf woensdag
18 augustus te reserveren bij Tourist
Info De Lutte.
Voor meer informatie:
Tourist Info De Lutte-Losser
0541-551160
www.visitdeluttelosser.nl
info@visitdeluttelosser.nl
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DORPSTHEATER STAAT IN DE STARTBLOKKEN
Door de coronacrisis zijn de deuren van het Dorpstheater in Erve Boerrigter nu al lang
(veel te lang) gesloten voor het publiek. Niet alleen wordt dat betreurd door het enthousiaste team van het Dorpstheater, maar ongetwijfeld ook door de trouwe bezoekers van
ons knusse theater. Bijna anderhalf jaar geleden moest de eerste voorstelling worden
afgeblazen. Vanaf dat moment was er niks mogelijk.
Gelukkig lijken betere tijden op komst. Als gevolg van de toenemende vaccinatiegraad
daalt het aantal besmettingen fors, net als aantal ziekenhuisopnames. Hoogste tijd om
dus weer vooruit te kijken en voorzichtig te beginnen met een programmering. Een
voorstelling dit najaar komt nog iets te vroeg. Als dat op een verantwoorde (lees: veilige) maar ook gezellige manier kan, zou de tweede editie van de nu al befaamde Lutter
Oudejaarsconference eind december de eerste activiteit kunnen zijn.
Omdat het coronavirus al eerder heeft bewezen bijzonder hardnekkig te zijn, is een
groot voorbehoud hier op zijn plaats. Maar als onze artiesten én Den Haag de lichten
op groen zetten, kunnen we hopelijk na twee jaar gedwongen sluiting de draad weer
oppakken.
In 2022 hopen we alsnog ook een mooi programma te kunnen aanbieden dat geheel in
het teken staat van vrijheid. Zölf Met Nemm’n willen we graag een vervolg geven. En de
komst van Jan Riesewijk naar het Dorpstheater hebben we nog niet opgegeven. De uitverkorenen die het gelukt was om een kaartje te bemachtigen voor de voorstelling die
Jan in september 2019 zou gaan verzorgen, kunnen we bij deze melden dat die kaarten
natuurlijk geldig zijn voor de nieuwe datum.
Zodra er meer bekend is over de activiteiten in het Dorpstheater melden we dat in ‘t
Luutke en op de website van dorpshoes Erve Boerrigter. En ondertussen blijven we
voortdurend uitkijken naar talent uit de regio dat een podium verdient in het Lutter
Dorpstheater.
Team Dorpstheater
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STAND VAN ZAKEN HERINRICHTING DORPSKERN DE LUTTE
Naar aanleiding van de online informatiebijeenkomst en de kijkavond voor direct omwonenden zijn er vragen en reacties op het ontwerp binnengekomen. Deze zijn verzameld op een tekening en gedeeld met de direct omwonenden. De stukken zijn ook
beschikbaar op www.losser.nl (doorklikken naar dorpen). Het definitief ontwerp dat nu
wordt opgesteld wordt ook met direct omwonenden en via onze website gedeeld.
Na de zomervakantie volgt er een informatiebijeenkomst (hoe we dat organiseren is
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen) waarin we de fasering van de
werkzaamheden uitleggen aan de direct omwonenden. Deze fasering komt tot stand in
overleg met de betrokkenen en gebruikers van Erve Boerrigter.
De afgelopen periode zijn er ook diverse bijeenkomsten geweest voor het ontwerpproces van het centrumplein De Lutte. De Klankbordgroep is bij elkaar geweest om het
voorgestelde proces te bespreken en een beeld te krijgen van de mogelijkheden en de
stand van zaken van het huidige schetsontwerp op hoofdlijnen (op ambitieniveau) uit
2017/2018.
Verder zijn de ontwerpateliers voor het centrumplein opgestart. Het ambitieontwerp
(2017/2018) is tijdens het eerste ontwerpatelier in De Vereeniging besproken met de
eigenaren, huurders en aanwonenden van panden en gronden aan het centrumplein.
In deelsessies werd enthousiast verder gesproken over de kansen en wensen. De opbrengst van deze avond wordt verwerkt in een aangepast ontwerp. In september volgt
een tweede ontwerpatelier waarbij dezelfde groep wordt uitgenodigd om het aangepaste ontwerp te bespreken. Later dit jaar volgt een brede informatieavond om alle geïnteresseerden uit De Lutte te informeren over de plannen voor het centrum en andere
plannen binnen de Kwaliteitsimpuls.
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ZOMERCARNAVAL BOSDÛVELKES

Van donderdag 2 september tot en met
zondag 5 september hebben we een gevarieerd programma voor iedereen die
zin heeft in een zomers carnavalsfeestje! Al deze feesten worden buiten bij De
Vereeniging gevierd met een gezellig terras met biercarrousels.
Zaterdag 4 september:
Donderdag 2 september:
Zotte Zoaterdag
•
Aftreden Gravin Miriam en Graaf Dirk •
•
Aanvang: 19:00 uur
en opkomst zomerhoogheden
•
Aanvang: 20:00 uur
Vrijdag 3 september:
•
Schoolcarnaval en aansluitend
kinderoptocht.
•
Aanvang kinderoptocht: 14:15 uur
•
Prijsuitreiking en kinderfeest om 15:00
uur

Zondag 5 september:
•
Kleintje Kapellenfestival
•
Aanvang: 13:30 uur

•

Voor meer (recente) informatie kunt u
de Facebookpagina van de Bosdûvelkes
bezoeken.

•

Opening residentie en algemene
feestavond.
Aanvang: 19:00 uur

Iedereen is welkom!

Om toegang te krijgen tot bovenstaand programma vragen wij U een coronatoegangsbewijs te tonen. Een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Check voor meer uitleg de site van de rijksoverheid.
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BUURTBUS DE LUTTE GAAT WEER RIJDEN
Buurtbus 593 (De Lutte – Oldenzaal ) gaat
vanaf maandag 23 augustus weer rijden.
De bussen zijn dankzij enkele technische
aanpassingen coronaproof ingericht en de
vrijwillige buurtbuschauffeurs zijn enthousiast om weer de weg op te gaan nu er verdere versoepelingen door de overheid zijn
doorgevoerd.
De buurtbus heeft in verband met corona
meer dan een jaar aan de kant gestaan. Er
moesten aanpassingen worden doorgevoerd om de bussen coronaproof in te richten. Zo is er een kuchscherm geplaatst bij de
chauffeurscabine, waardoor de chauffeur afgeschermd is van de reizigers. Verder zijn
een extra dakventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA) aangebracht.
Daarnaast worden de bussen gereden door vrijwilligers. Veel chauffeurs vallen in de risicodoelgroep en hebben gewacht met rijden tot de situatie rondom corona verbeterde.
Alle ritten van de buurtbussen zijn verwerkt in de reisplanner. In de bus is het niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Om toch veilig te reizen, is het dragen van een
mondkapje in de (buurt)bus, bij de bushalte en op het station verplicht.

ZIJACTIEF IN DE ZOMER 2021
In de maand augustus gaan we elke dinsdagavond nog fietsen. Het vertrek is om
19.00 uur vanaf de kerk.
Op 21 september is er een feestavond vanwege ons 90-jarig bestaan. We beginnen
deze avond met een viering in de kerk met aansluitend een verrassingsavond in De
Vereeniging. We hopen dat dit door kan gaan en dat er geen nieuwe maatregelen
komen in verband met corona.
Het bestuur komt geregeld bij elkaar om na te denken over nieuwe activiteiten, rekening houdend met coronamaatregelen. In het volgende Luutke hopen we meer
duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Ook namens de andere bestuursleden, een fijne zomer!
Met vriendelijke groet,
Rita Gerritzen
7

VAN DE KLAMME TENT NAAR HET TERRAS
Er bestaan vier soorten vakantiegangers: de avonturier, de actieve reiziger, de cultuursnuiver en de all-inclusive toerist. De avonturier vertrekt met een rugzak en een ticket.
Hij plant niks, heeft geen reisroute en geen bestemming. Hij weet nooit waar hij die
avond slaapt en zijn eten bestaat uit dingen waar hij toevallig tegenaan loopt.
De actieve reiziger is graag in de natuur. Mountainbiken, kajakken of een flinke wandeling, dat is waar deze vakantieganger blij van wordt. Hij kookt z’n prakkie op een éénpittertje voor zijn stormbestendige tentje. En blijft volhouden dat het leven fantastisch is
in een klamme tent.
Kerken, oude stadjes, musea en plekken met historie. Daar vind je ze: De cultuursnuivers.
Ze hebben nooit haast, gaan op in hun omgeving en eten enkel lokale gerechten waarvan ze nooit zullen toegeven dat het niet te eten was.
De all-inclusive toerist heeft een topvakantie in een overdreven luxe resort waar hij de
hele vakantie niet meer uitkomt. Trekt op de eerste vakantiedag een sprintje naar een
ligbedje en komt daar alleen nog af voor een loopje naar het buffet. Hij komt uitgerust
en vijf kilo zwaarder terug.
Ik weet het, ik generaliseer. Er zullen vast mensen zijn die zich volledig herkennen in één
van bovenstaande types, maar de meeste mensen zullen een beetje tusseninnig zijn. Wij
ook. Het enige waar we echt geen raakvlak mee hebben is het all-inclusive type.
Voordat de kinderen er waren, ging ik het liefst op reis met alleen een vliegticket.
Onderweg alles laten gebeuren en maar zien waar de reis je brengt. Maar met kinderen
(en een man die niet mee wil) vind ik het leven van een avonturier inmiddels toch iets
te avontuurlijk.
Op onze huidige vakanties zijn we best actief, maar zitten we na afloop van een bergwandeling toch liever op een terras achter een biertje of een latte macchiato dan achter
een éénpittertje voor een klamme tent. En we vinden het best leuk om een stadje te
bezoeken, maar vaak wint de patat het dan wel van de lokale specialiteiten. Of je moet
Bratwurst daar ook onder scharen.
Maar in die all-inclusive toerist herken ik dus echt helemaal niks. Behalve die vijf kilo
extra. Die wel.
Tessa
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Niet voor het eerst was ze er weer als de kippen bij om ons het juiste antwoord door te
geven. Restaurant Keet’n Zwart aan de Bentheimerstraat was inderdaad het antwoord
dat we zochten, Chantal Kleissen-Oelering. Onze welgemeende felicitaties dus voor de
winnares en natuurlijk de bijbehorende digitale wisselbeker. Die ongetwijfeld weer een
mooie plekje gaat krijgen in de woonkamer.
Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De
Lutte. Onze inschatting is dat de opgave dit keer behoorlijk pittig is. Denkt u toch
te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, 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 goed de kost als u de komende dagen door ons prachtige
dorp loopt.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 22 augustus: Thema weer naar school
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor J. van den Bosch
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Woensdag 25 augustus: 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor T. Munsterhuis
Zondag 29 augustus
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Woensdag 1 september: 19.00 uur Communieviering
Voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman
Zondag 5 september: Oogstdankviering
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor I. Schraven
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Woensdag 8 september:

19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastor I. Schraven

Zondag 22 augustus:
Marietje Punt, Jan Kuipers, Tonnie Oosterbroek, Gerard Boers, Hubert Velthuis,
Jozef Volker, Rene Bentert, Helga Veldhuis-ter Horst, Siny ten Dam-Schuttenbeld,
Wilma Haarman-Velthuis.
Jaargedachtenis:
Gerrit Olde Hendrikman, Jan Schurink, Wies Scheper-Rikmanspoel, ouders van
Rijn-ter Woerds, Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Pater Jan Schrader,
Johan Reinink.
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Zondag 29 augustus:
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Gerhard Grote Beverborg, Annie Maseland,
Johan Closa Reynès, Jan Kuipers, Frans Zwijnenberg,Ouders Dierselhuis-Bosch,
Jozef Volker, Rene Bentert, Helga Veldhuis-ter Horst, Siny ten Dam-Schuttenbeld,
Wilma Haarman-Velthuis.
Jaargedachtenis:
Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, ouders Reijmer-Schulte.
Zondag 25 september:
Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Marietje Punt, Frans Zwijnenberg, Jan Kuipers,
Willy Punt, Annie Oude Roelink-Lemmink, ouders Tijhuis-uit het Broek, Jozef
Volker, Siny ten Dam-Schuttenbeld, Wilma Haarman-Velthuis.
Jaargedachtenis:
Hendrik Kristen, Herman Kristen, ouders Wonniger-Rolink, Marietje Punt,
Betsy en Hans Nijmeijer-van Langen.

Overleden:
Helga Veldhuis-ter Horst, Hoge Lutterweg 4, op de leeftijd van 75 jaar.
Siny ten Dam-Schuttenbeld, Fonteinstraat 55 Oldenzaal,
op de leeftijd van 90 jaar.
Wilma Haarman-Velthuis, Lossersestraat 59. Op de leeftijd van 58 jaar.
Pastorpraat:
Het is een zomer om nooit te vergeten. We hebben ernaar uitgezien, naar deze
zomer, een zomer met zon en warmte, met dagen die geen einde hebben en
avonden die heel langzaam wegglijden. Waarin het ritme van leven trager lijkt en
eenieder met veel minder toe lijkt te kunnen. Er zijn nog niet zoveel
evenementen maar er is gelukkig al meer toegestaan, en we kunnen genieten
van de natuur en van elkaar. En terwijl mensen druk bezig zijn op het land met
oogsten, plukken en maaien, zijn er ook velen die genoten hebben van een
welverdiende vakantie in eigen land of buitenland. Deze tijd is voor iedereen een
periode om tot rust te komen, van loslaten en nieuwe energie opdoen.
Tegelijk houdt Moeder Aarde ons deze zomer een spiegel voor. De regenbuien
en overstromingen in het zuiden van ons land, in de Eiffel en de Ardennen, de
vele bosbranden in het zuiden van Europa, het bijentekort; ze zijn allemaal
tekens aan de wand dat ook de aarde uitgeput raakt en nieuwe energie nodig
11

heeft. Want de zomer van 2021 heeft tot nu toe al bijna alle bestaande records
van nattigheid en droogte gebroken.
En of dat nog niet genoeg is worden we door de media met een
duizelingwekkende snelheid overspoelt met nog meer narigheid in de wereld,
door mensenhanden elkaar aangedaan.
Het lijkt of alles tegelijk komt, niets is meer gewoon, niets is meer normaal, het is
de wereld op z’n kop. Je krijgt de neiging je af te sluiten in je eigen bubbel. In de
encycliek Laudato Si' van paus Franciscus roept hij ons op dat juist niet te doen
en vraagt hij aan 'alle mensen van goede wil' om met respect en eerbied om te
gaan met de Aarde en de armen. Om ons te richten op het behoud van de
schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en
op het welzijn van de generaties die na ons komen. Dat betekent een
hervorming van de economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, en vraagt
om bezinning én actie van ieder van ons. Het zal een grote uitdaging zijn voor de
nabije toekomst.
Terwijl ik dit alles overdenk kijk ik naar mijn mooie tuin waar binnenkort een
ander gezin van zal genieten, want ook wij gaan verhuizen. Onze verhuisdozen
laten zien dat ook wij met minder toe kunnen.
Pastor Ingrid Schraven

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode.
Voor meer informatie kunt u terecht op https://laudato-si.nl
Fietstocht Vredesweek
Op weg naar een inclusieve samenleving.
Vooraankondiging voor Zondag 19 september.
Onder dit thema hebben de Protestantse Gemeenten Ootmarsum en Denekamp en de
parochie Lumen Christi twee geweldig mooie fietstochten uitgezet. Eigenlijk is het één
fietstocht die is opgebouwd uit twee aparte routes. Eén route voert langs de kerken en
kapellen van Ootmarsum, Agelo, Tilligte en Lattrop. De andere route voert langs kerken
en kapellen van Denekamp, Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en ook weer
Lattrop.
Elke route is circa 40 km lang en afzonderlijk te fietsen. In Lattrop kruisen de beide
routes elkaar en kunt u kiezen om ook de andere route (erbij) te fietsen.
Op zondag 19 september zullen er in alle kerken, maar ook elders onderweg activiteiten
worden aangeboden.
Samen onderweg door ons mooie Twente, samen onderweg om elkaar te ontmoeten,
naar elkaar om te zien, in navolging van Jezus.
Meer informatie over de routes, de tijden en de activiteiten volgt in de komende weken
in uw locatieblad, op affiches in de kerken en op de website van de Parochie:
www.parochielumenchristi.nl
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Stand van zaken Communie
Voor de vakantie hebben onze Communicantjes alvast kennis gemaakt met het
goede doel waar ze zich voor gaan inzetten tijdens het Communieproject dat ze
na de vakantie weer zullen gaan oppakken. Voor (aankomende)groep 5 is dat
Stichting Hartekind en voor (aankomende) groep 6 is dat de Voedselbank.
Voor groep 5 heeft Kim Oude Egbrink, moeder van Anne en Job, van alles verteld
over wat Stichting Hartekind doet en hoe de Communicantjes een steentje bij
kunnen dragen.
Groep 6 mocht een kijkje komen nemen bij de Voedselbank in Losser. Hier
kregen ze uitleg over hoe alles in z’n werk gaat. Ze mochten zelfs even kijken in
de grote vriezer die tot -18 graden onder 0 kon. Ook zij zullen zich gaan inzetten
voor het goede doel.
Tevens zal er in de maand september bij de Spar namens de Communicantjes
een boodschappenkrat staan waar houdbare producten kunnen worden
ingezameld voor de Voedselbank.
Na de vakantie zullen we het project verder gaan oppakken. De kinderen gaan oa
de liedjes van de viering oefenen, het laatste deel uit hun projectmap afmaken
en dan zaterdag 2 oktober voor beide groepen een mooie feestelijke Eerste
Heilige Communieviering.
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Informatie H. Vormsel 2022
Na de zomervakantie worden vanuit de Parochie Lumen Christi de
voorbereidingen voor de sacramenten opgestart, zoals het Vormsel. Bij deze
roepen wij ouders op van wie een kind aankomend schooljaar 2021 - 2022 in
groep 8 zit (leeftijd 11-12 jaar) om alvast na te denken over deelname aan het H.
Vormsel.
Om alle voorbereidingen alvast te kunnen starten, is het voor ons handig om
globaal te weten hoeveel kinderen uit De Lutte in het komende schooljaar het
Vormsel zouden willen doen. Wilt u eventuele deelname van uw kind zo
spoedig mogelijk doorgeven? Meedoen aan het project is geen verplichting tot
de toediening van het sacrament. Die keuze kan ook tijdens de
voorbereidingsperiode nog worden genomen. In het najaar wordt er nog een
informatieavond georganiseerd over het H. Vormsel. Voor meer informatie over
het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel
Voor vragen en aanmelding, neem contact op met Carmen Steghuis, telefoon
06–14 55 73 73 of per mail: vormselstuurgroep@gmail.com

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
10.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
18.00 – 19.00 uur
Vrijdagmorgen van
10.00 - 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalvingziekenzegening 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
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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

