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ALZHEIMERCAFE LOSSER
VAN START

GA MEE MET DE VERNIEUWDE
SMOKKELTOUR IN OVERDINKEL

OUDE WIELERTENUE NAAR ROEMENIË

19 SEPTEMBER: LANDLEVEN FIETSTOCHT VANAF BEUNINGEN

ORDE VAN VERDIENSTE VOOR GERARD REIJMER

JAARKALENDER
September
8
19
19
21
22
30

KBO fietstocht
Landleven fietstocht vanaf Beuningen
Fietstocht Lumen Christi Vredesweek
90-jarig bestaan ZijActief
Deadline ‘t Luutke nr. 14
KBO thema-avond dementie

November
11 KBO bingomiddag
23 Activiteit ZijActief (informatie volgt)

December
7 ZijActief Kerststuk maken
14 ZijActief Kerstavond

Oktober
11
17
26
29

KBO bingomiddag
Twentse Cultuurtocht
Activiteit ZijActief (informatie volgt)
KBO high tea

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
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

Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in
het Gezondheidscentrum en wel op
maandagochtend, woensdagmiddag en
vrijdagochtend.
088-4633566
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. 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, 14 loopt van 28 september tot 18 oktober 2021
kopij inleveren woensdag 22 september voor 20:00 uur via e-mail.
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ALZHEIMER CAFÉ LOSSER GAAT VAN START

Het Alzheimer Café Losser gaat vanaf 21
september van start. Het Alzheimer Café
is een terugkerende bijeenkomst, die roulerend zal plaats vinden in drie kernen
van de gemeente Losser. Het café is voor
mensen met dementie, hun naasten en
belangstellenden.

Bezoekers van het Alzheimer Café kunnen hier in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie; als patiënt,
mantelzorger of als belangstellende. Elke
bijeenkomst staat in het teken van een
bepaald thema, meestal met behulp van
gastsprekers. De bijeenkomsten vinden
iedere 2 maanden op de tweede dinsdag
van de maand plaats. Het Alzheimer Café
is geopend vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19:30 uur.
Het eerste café start met een officiële
opening, verzorgd door wethouder Anja
Prins, waarna Thomas Borggrefe ons meeneemt in een voorstelling over dementie:
Wanneer is het leven met dementie niet
meer leefbaar?
Iedereen is van harte welkom bij de officiële opening in ’t Trefhuus in Overdinkel
op 21 september 2021. Uiteraard met een
hapje en een drankje. I.v.m. nog geldende coronamaatregelen is aanmelden verplicht. U kunt zich voor donderdag 9 september aanmelden via 053-5369400 of via
info@fundamentlosser.nl.

LOOPGROEP DE LUTTE ZOEKT EEN NIEUWE VOORZITTER
Loopgroep De Lutte is op zoek naar een
enthousiaste, betrokken en verbindende
voorzitter. De loopgroep is opgericht in
1994. Oorspronkelijk was het enkel een
hardloopgroep maar sinds 2006 is er een
sportief wandelgroep aan toegevoegd.
Momenteel bedraagt het totale ledenbestand ca. 160 leden. Het doel van de
club is op een gezellige, recreatieve manier de hardloopsport bedrijven en het
organiseren van een aantal evenementen
als de Dorpsloop, Snertloop, Gildehaus
Dinkelloop en de Heurnetocht.

Ben jij de voorzitter die, samen met de
overige bestuursleden, op laagdrempelige wijze het voorzitterschap wilt uitvoeren? Ben je een verbinder, laagdrempelig
in omgang, enthousiast en begrijp je de
passie voor het hardlopen en wandelen
van de leden?
Neem dan contact op met het dagelijks
bestuur via info@loopgroep.nl of tel. 0622942524. We gaan graag met je in gesprek! De volledige vacatureomschrijving
is te lezen op www.loopgroep.nl.
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GA MEE MET DE VERNIEUWDE SMOKKELTOUR IN OVERDINKEL
huizen aan de ene kant van de weg in
Nederland en aan de andere kant in
Duitsland. Onderweg stopt het voertuig
regelmatig bij historische plekken en
worden door de gids verhalen en anekdotes verteld. De route gaat verder o.a.
door het prachtige Gerardus Majella Park
en natuurgebied de Zandbergen zo maak
je kennis met de mooiste en vaak ook verrassende plekken.
Sinds dit jaar zijn er twee plaatsen extra in
de elektrokar namelijk: 13 of 11 plaatsen
met de mogelijkheid voor één rolstoel.
Tot en met oktober wordt er elke zaterdag gereden. Ook op andere dagen kunnen groepen gebruik maken van deze
Je start de activiteit in het Trefhuus waar kar, voor familie uitstapjes, buurtfeesten
je eerst de nieuwe & bijzondere smokkel- e.d. reserveringen in overleg.
film gaat bekijken. Een 15 minuten durende film over Smokkeldorp Overdinkel. De kosten bedragen € 16,- voor volwasDaarna ga je op pad en de Smokkeltour senen, kinderen t/m 12 jaar € 8,00 per
voert deelnemers langs het smokkel- persoon, inclusief koffie of thee met iets
verleden van het Twentse grensgebied. lekkers. Meer informatie en reserveren
De route loopt vlak langs de grens. Op bij Tourist info De Lutte-Losser 0541de Dubbeleweg bijvoorbeeld staan de 551160 of visitdeluttelosser.nl
Tijdens deze 2½ uur durende rit mét gids
in een kleurrijke elektrokar, maak je kennis met het smokkelverleden en de natuur in het buitengebied van Overdinkel
en Losser.

FORMULIEREN INFORMATIE TEAM GAAT WEER STARTEN
Met ingang van dinsdag 24 augustus gaat het Formulieren Informatie Team (FIT)
weer spreekuren houden op onze locaties in Overdinkel en Losser. De vrijwilligers zitten op vaste tijden klaar om u te helpen met het invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen. Het Formulieren Informatie Team is een samenwerking tussen
Fundament Losser en Humanitas Thuisadministratie.
Onze openingstijden zijn:
•
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser
•
Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur, ’t Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel
Voor inwoners van De Lutte is FIT op afspraak beschikbaar via telefoonnummer
053-5369400.
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SAVE THE DATE: 17 OKTOBER TWENTSE CULTUURTOCHT
Op zondag 17 oktober organiseert de Plechelmus Harmonie voor de twaalfde keer de Twentse Cultuurtocht. Wat begon als een kleine wandel- en fietstocht, is inmiddels uitgegroeid tot een bekende tocht in De Lutte en omstreken.
Ook dit jaar brengt de fiets- of wandeltocht je langs de mooiste plekken rondom
De Lutte. Laat je onderweg op de pauzeplekken verrassen door muzikale
acts en de huisgemaakte lekkernijen met producten uit de streek. Meer informatie over o.a. starttijden en afstanden vind je in het volgende Luutke, op
www.cultuurtocht.nl en op onze facebookpagina.

DE LUTTE START EIGEN REPAIR CAFE
Wat doe je met een broodrooster die het
niet meer doet? Met een koffiezetapparaat die geen koffie meer maakt? Of een
stofzuiger waarvan de oprolautomaat
niet meer oprolt? Weggooien? Mooi niet!
Stichting Dorpsbelangen De Lutte organiseert op woensdag 22 september het
allereerste Repair Café van De Lutte.
In Erve Boerrigter, aan de Plechelmusstraat
14, draait het op woensdag 22 september
allemaal om repareren. Tussen 19.00 en
20.00 uur staan diverse vrijwilligers klaar
om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Bewoners die het Repair Café
bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns,
speelgoed, ... alles wat het niet meer doet,
is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair
Café weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten, wil Stichting
Dorpsbelangen De Lutte bijdragen aan het
verkleinen van de afvalberg. Dat is hard
nodig, vindt Stichting Dorpsbelangen De
Lutte. In ons land gooien we ontzettend
veel weg zegt Benny Visschedijk, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen De Lutte.
Ook dingen waar bijna niets mis mee is,
en die na een eenvoudige reparatie weer
prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het

systeem. Met het Repair Café willen we
daar verandering in brengen.
Het Repair Café is ook bedoeld om bewoners op een nieuwe manier met elkaar in
contact te brengen en te ontdekken dat er
heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.
Joost Teuben, vrijwilliger van het Repair
Café, wijst erop dat repareren ook geld
en kostbare grondstoffen bespaart, en
bijdraagt aan de beperking van de CO2uitstoot. “Maar bovenal willen we met het
Repair Café laten zien dat repareren leuk is,
en vaak heel makkelijk.”
Stichting Repair Café International
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in Amsterdam en is een initiatief
van Martine Postma. Zij richtte in 2010
Stichting Repair Café op (zie Repaircafe.
org). Deze stichting biedt professionele
ondersteuning aan lokale groepen in de
hele wereld die zelf hun eigen Repair Café
willen beginnen. De stichting ondersteunt
ook het Repair Café in De Lutte.
Stichting Dorpsbelangen De Lutte zal na
22 september 2021 op regelmatige basis
een Repair Café in De Lutte organiseren
om uw apparaten te ontvangen voor reparatie. Nieuws over data en locatie van de
komende edities volgt zo snel mogelijk!
5

OUDE TENUE WIELERCLUB NAAR ROEMENIË
De wegen van de Wielerclub De Lutte en
Bunã Ziua kinderen in Roemenië kruisten
elkaar in het verleden al vaker. Bij de presentatie van de nieuwe wielerkleding op
werd op 18 juni (inmiddels volgens de 5
jaarlijkse traditie) Met veel dank aan Beijer
Logistics, die het transport ook al volgens
de traditie, volledig en gratis verzorgden.
het “oude” tenue overgedragen. Ninian
Gerritzen (voorzitter) en Christel Visser
ontvingen uit handen van voorzitter
Harrie Heijdens symbolisch een fietsshirt.
Tijdens deze feestelijke avond, waarbij ook
de nieuwe tenues werden onthuld, werd
de stichting nog eens extra in het zonnetje gezet. Speciaal voor het 25 jarige bestaan ontwierp Bjorn Schreur eigenaar van
‘By Bjorn, een plaquette welke door Peter
Benneker werd overhandigd. Een prachtig
initiatief, waarna een van de exemplaren
uiteraard op het kantoor in Bãrlad een
mooie plek gaat krijgen!
De Roemeense leden van Alfa Club Ciclism
Bãrlad hebben inmiddels laten weten dat
alles goed is aangekomen en dat de tenues
zeer welkom zijn! Met veel dank aan Beijer
Logistics, die het transport ook al volgens
de traditie, volledig en gratis verzorgden.
We ontvingen een enthousiaste mail van
6

de fietsers, begeleid met foto’s. Waarin ze
schrijven dat het de bedoeling was om afgelopen zondag een mountainbike tour te
houden door het nabijgelegen bos, alleen
gooide de heftige regen roet in het eten.
Ondanks dat kwamen er 5 leden toch bij
elkaar om wat foto’s en een kort tochtje te
maken om te fietsen in de (voor hen) nieuwe tenues. Dat dit om 5 uur in de middag
was is te zien, ook dat ze supertrots en
dankbaar zijn. Cornel schrijft dat ondanks
het weer ‘de vibe super was’!
Leuk detail is dat Cornel, een van de fietsers, ook projectmedewerker is geweest
bij de Stichting in Roemenië. Hij schrijft in
zijn dankwoordje tevens het volgende aan
Christel:
“Ik was echt blij te horen dat jij je mij nog
herinnert en ons werk samen voor “Bunã
Ziua”. Ik heb jullie werk altijd gewaardeerd
in ik sta ervoor open om iets te betekenen
in toekomstige projecten van de stichting;
sport kan echt iets bijdragen en een positieve impact hebben op onze levens, het
‘drijft’ ons tot betere personen. Nogmaals
bedankt voor de donatie!”
De dank voor de donatie komt de
Wielerclub de Lutte toe!

LANDLEVEN FIETSTOCHT OP ZONDAG 19 SEPTEMBER
omgeven door het fraaie en ongerepte
landschap van Denekamp. Onderweg zijn
er diverse stops bij verschillende bedrijven
zo brengen de deelnemers een bezoek
aan een kwekerij, kunnen ze een tuin bezichtigen, is er kunst te zien onderweg en
zijn er stops voor koffie met lekkers, een
ijsje, hapjes van Worst en Meer, een stop
bij zorgboerderij Sleiderink voor een proeverij van zuivelproducten en als afsluiting
een warm hapje bij ’t Sterrebos.

De jaarlijkse landleven fietstocht van de
Tourist info wordt dit jaar gehouden vanuit
Beuningen (i.p.v. De Lutte). Een afwisselende fietstocht van ca. 30 km door het buitengebied van Beuningen & De Lutte. De
route gaat onder andere over het Singraven,
door het Lutterzand, langs het kanaal en
het klooster in Noord-Deurningen dat is

Starten kan tussen 10.00-12.00 uur vanaf
de Tourist info Beuningen gevestigd in
restaurant ’t Sterrebos. De deelname bedraagt € 17,50 p.p. U dient zich van tevoren
op te geven via het aanmeldingsformulier
op de homepage van visitdeluttelosser.
nl (er zijn verschillende tijdsblokken om
te starten) of via de Tourist info tel: 0541551160. Er is een maximum aantal deelnemers van 250. Voor meer informatie: www.
visitdeluttelosser.nl
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GERARD REIJMER ONTVANGT ORDE VAN VERDIENSTE
Een van de hoogtepunten tijdens het zomercarnaval van carnavalsvereniging De
Bosdûvelkes is de uitreiking van de Orde van Verdienste voor 2021. Normaal vind de uitreiking plaats tijdens de gala-avonden van de Bosdûvelkes maar die zijn om het coronavirus afgelopen januari niet gehouden. Voor de uitreiking van deze erkenning togen
graaf Norbert, adjudant Paul en het bestuur zaterdagochtend naar Oldenzaal.
De Verdiensten
De betekenis van het Bernardusgebouw ( in de volksmond ‘De Vrening’) kreeg vanaf
1963 met Gerard Reijmer als beheerder een behoorlijke impuls. In de 25 jaar van zijn
explotatie en toenname van het verenigingsleven groeide de betekenis van het gebouw
als echt gemeenschapsgebouw. Reijmer stond ook in 1966 aan de wieg van het ontstaan
van de carnavalsvereniging De Bosdûvelkes. Toen werd al de basis gelegd voor een aanstaande 55-jarige relatie tussen zalencentrum en residentie van de carnavalsvierders.
Als kroegbaas, caféhouder, kastelein, exploitant en beheerder altijd de spil van alle vele,
vele evenementen in het Bernardusgebouw. Er waren in die jaren soms, vanwege de
succes formule, drie bruiloften in de week. Hij was zich heel goed bewust van zijn positie
als, ‘verdienende’ partij bij zoveel andere evenementen zoals fancy fair, carnaval, toneelavonden, KPJ creatieve dagen, ABTB, Sinterklaas activiteiten, koffietafels, concerten van
de harmonie en Luttermuzikanten. Daarom heeft hij met uitzondering van een jarenlange bestuursfunctie bij de Plechelmus Harmonie nooit in een ander bestuur gezeten.
Samen met zijn vrouw Fien, die overigens in 1988 die Orde van Verdienste ontving, waren zij een horeca-echtpaar dat de gastvrijheid met hoofdletters schreef. Alle grote vergaderingen van tal van verenigingen werden in het gebouw gehouden. Nooit was er iets
teveel om aan de wensen van toneel-, podiumbouwers, zaalversierders tegemoet te komen. Dat in 1973 het regionale zeer succesvolle zondagavondsbal vanwege regelmatige
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knokpartijen moest stoppen heeft hun veel pijn
gedaan. De aantrekkelijke gemeenschappelijke
functie die het huidige
café/zalencentrum
De
Vereeniging nog steeds
heeft is mede aan Gerard
Reijmer te danken.
Een bijzondere plek
Gerard en Fien ReijmerVan Langen uit De Lutte
wonen in het prachtige
woonzorgcentrum
Zonnestraal in Oldenzaal.
Hun hele leven woonden zij in hun geliefde dorp De Lutte, eerst boven het
Bernardusgebouw, toen aan de Leeuwerikstraat en tot slot in de Elfterborgh. Toen het
zelfstandig wonen niet meer ging verhuisden zij naar Oldenzaal. Zij zijn er zeer tevreden.
Opkomst nieuwe hoogheid
Graaf Norbert mocht het kleinood bij Gerard Reijmer opspelden terwijl adjudant Paul de
bijbehorende oorkonde voorlas. Klein detail, beide hoogheden zijn getrouwd met een
nichtje van de heer Reijmer.

FIETSNETWERKKAARTEN TWENTE VERNIEUWD
Het fietsnetwerk Twente is een aaneenschakeling van knooppunten. Als je ze met elkaar verbindt heb je maar liefst 2500 km fietsmogelijkheden voor je liggen, waarvan
500 km over de Duitse grens gaat (Grafschaft Bentheim).
De fietsnetwerkkaarten zijn recent vernieuwd. Naast Twente Noord & Zuid staan nu
ook de knooppunten in Duitsland op de kaart vermeld. Het Duitse knooppuntensysteem sluit aan op het Nederlands netwerk; ideaal om een grensoverschrijdende fietstocht te maken en kennis te maken met de prachtige omgeving van bijvoorbeeld Bad
Bentheim, Nordhorn, Gronau, Uelsen en Neuenhaus.
De nieuwe kaarten zijn voor €5,95 verkrijgbaar bij de Tourist info De Lutte (gevestigd in Dorpshoes Erve Boerrigter),in Losser (gevestigd bij Uit in Twente) en in
Beuningen (gevestigd in Streekrestaurant Sterrebos). Tevens in de webshop te
bestellen via: www.visitdeluttelosser.nl of voor meer info, tel: 0541-551160.
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GENIETEN MET DE BOERGONDISCHE FIETSTOCHT
Niet alleen in augustus maar ook in september & oktober kun je op pad voor 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 (entree museum), ijsboerderij ’t Loaboerke (koffie met bolletje ijs),
boerderijwinkel de Veldmaat (proeverijtje), fruitboerderij ’t Duvelshofke (fruitsap) en als afsluiter genieten van een
klein hapje en glaasje wijn op het terras
bij ’t Kruisselt. Zo kun je de inspanning
perfect combineren met ontspanning!

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 en
Hotel ’t Kruisselt.

Liefhebbers kunnen er elke woensdag
t/m zaterdag in augustus, september
en oktober 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?

Voor een route met consumptiebonnen
betaal je €17,50 p.p. De route is beschikbaar van woensdag t/m zaterdag.
Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur.
Graag vooraf reserveren.
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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 meer informatie:
Via Tourist Info De Lutte-Losser 0541551160, www.visitdeluttelosser.nl of per
mail info@visitdeluttelosser.nl

VITALITEITSPROGRAMMAIM MER & DE LUTTE VITAAL
voortgekomen uit het “Sportakkoord”.
Afgevaardigden van allerlei clubs en verenigingen in De Lutte zijn al enige tijd
bezig met elkaar na te denken over wat
we met elkaar kunnen doen om gezonder, gezelliger, socialer en respectvoller
met elkaar te leven in ons dorp. Hoe en
wat? Dat is met opzet niet afgebakend,
Wat houdt dit in?
•
Wekelijks een sessie in een om te voorkomen dat bepaalde mensen
of groeperingen worden buitengesloten.
fysio-praktijk.
•
Begeleiding en advies door diëtiste.
•
Beweeglessen.
Nu GLI/Slimmer wordt opgestart in
•
Uiteindelijk stap(je) zetten om vanuit oktober is dit voor de werkgroep
jezelf structureel wat meer te bewe- “De Lutte Vitaal” ook een mooie
kapstok
om
aanvullende
projecgen, gezonder, vitaler te worden.
•
ten te starten die in het verlengde
De kosten worden vergoed door verze- liggen van bovenstaande zaken. “Vitaal
keraars. U heeft een verwijzing nodig van noaberschap” om het maar eens zo te
de huisarts. Dus: bel gauw of u mee mag zeggen. De komende tijd zullen we u via
doen. Het is in dorp Losser al een groot dit mooie medium ’t Luutke, wat meer
succes.
meenemen in de mogelijkheden welke
wij denken te zien om ons dorp en haar
In het betreffende artikel wordt ook inwoners vitaler te maken.
verwezen naar de werkgroep “De
Lutte Vitaal”. Dat is een initiatief wat is Werkgroep De Lutte Vitaal
U heeft het wellicht in “De week van Losser”
gelezen: het project om een gezonde
leefstijl te bewerkstelligen onder de bewoners van de Lutte. Anders gezegd: een
vitaliteitsprogramma. GLI = gezonde
leefstijlinterventie.

HERSTARTEN KUIERWANDELING
Doordat steeds meer coronamaatregelen verdwijnen kan de maandelijkse
Kuierwandeling, op de laatste woensdag
van de maand, weer plaatsvinden. De
trouwe wandelaars van de afgelopen jaren kijken er weer naar uit, zo is mij gebleken. De eerste is gepland op woensdag 30 september om 10.00 vanaf het
dorpshoes.
Kuierwandelen is wandelen in een niet te
hoog tempo, onderwijl gezellig kletsend
(‘kuierend”) met je medewandelaars

door de prachtige natuur rond De Lutte
en soms ook wat verder weg in Twente.
De wandelingen zijn meestal 6 à 7 km.
Gestart wordt met een kop koffie (voor
eigen rekening) in het dorpshoes aan de
Plechelmusstraat. Om 10.30 uur begint de
wandeling. Meestal zijn we na zo’n anderhalf uur weer terug. Als je mee wilt lopen
ben je van harte welkom. Aanmelden is
niet nodig. Je hoeft geen lid te worden en
het kost ook niks. Je loopt mee wanneer
je kan of wilt... Iedereen mag meedoen.
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NORBERT VRIJKORTE (ZOMER)GRAAF VAN DE BOSDÛVELKES
In perfecte zomerse sferen werd
afgelopen donderdagavond op het
vergrote terras van residentie De
Vereeniging in De Lutte Norbert
Vrijkorte gepresenteerd als 54ste
graaf van carnavalsvereniging De
Bosdûvelkes. Als zijn adjudant koos
hij zijn kameraad Paul Kamphuis.
Beiden hebben een vrij kort seizoen voor de boeg. Immers wordt
op de 11e van de 11e de jubileumgraaf van de 55 jarige Bosdûvelkes
gepresenteeerd. De lijfspreuk van
de kersverse hoogheden: “Dit joar
doaw’t aans, wie doot vrij kort”.
Beloning voor veel inzet
Beide hoogheden hebben in het
verleden jarenlang een bestuursfunctie vervuld bij de carnavalsvereniging. Graaf Norbert I was een harde werker als
algemeen bestuurslid terwijl adjudant Paul jarenlang de penningmeester was van de
club. Terwijl de adjudant verschillende keren als gala-artiest op trad was de graaf de
technische man van de club op de achtergrond. Samen met zijn vrouw Marlou bestierde de graaf jarenlang restaurant de Twentsche Taveerne en genoot daardoor regionale
bekendheid. Ook adjudant Paul is geen onbekende in de regio. Samen met zijn vrouw
Karin bestierde hij jarenlang de groente- en fruitwinkel in het centrum van De Lutte.
Graaf Norbert werkt nu bij de firma Kip in Oldenzaal en adjudant Paul is momenteel
inkoper op de Alsmeerder bloemenveiling voor een bloemgroothandel in Enschede.
Daarnaast is de nieuwe graaf een verwent jager en was de adjudant in het verleden druk
met het amateurtoneel. Hun gezamenlijke hobby is het skiën met de hele familie.
Familie
Graaf Norbert (57) en zijn vrouw Marlou hebben samen drie dochters, en dan komt de
kearls vanzölf aldus de graaf. De familie Vrijkorte woont aan de Spechtstraat alwaar
Marlou nu ‘Kleintje Twentsche Taveerne’, hapjes en buffetten, bestierd. Adjudant Paul
(56) woont met zijn vrouw Karin aan de IJsvogelstraat in De Lutte en zij hebben drie
zonen.
Oververmoeid van lange regeren
De Technische Commissie van de Bosdûvelkes hadden een prachtige afvoeract voor gravin Miriam en graaf Dirk bedacht. Daar gravin Miriam in het dagelijkse leven huisarts is
werd bedacht om beiden kort (medisch) te onderzoeken waarbij de diagnose ‘oververmoeid’ werd vastgesteld. Beiden werden in een IC ziekenhuisbed afgevoerd. Doordat de
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nieuwe graaf in de zomer op moest komen waren de leden van de Technische Commissie
in de war. Zij presenteerden, althans dat dachten ze, de 54ste hoogheid uit het zelfde
bed. Het bleek anders. De nieuwe graaf werd op een solex het terras opgereden.
(Zomer)Residentie-opening
Op vrijdag 3 september geven graaf Norbert en adjudant Paul met hun familie na de
residentie-opening iedereen de gelegenheid nader kennis te maken met hun. Dat doen
zij in de direkte nabijheid van de residentie De Vereeniging aan de Dorpstraat 7 in De
Lutte. Vrienden, buren, bekenden, inwoners van De Lutte en andere belangstellenden
zijn dan van harte welkom tijdens deze gelegenheid met een aansluitende feestavond.
Op het programma staat o.a. de sleuteloverdracht. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door hofkapel Dûvels Geweld en drive-in Starlight Licht & Geluid. U bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn.

LUTTER HARDLOPERS LOPEN JUNGFRAU MARATHON
Nadat de editie van 2020 niet door kon
gaan door Corona gaan Jeroen Bosch en
Ronnie Wargers van Loopgroep De Lutte
dit jaar de uitdaging aan. Beide mannen
hopen op 11 september aanstaande
de Jungfrau marathon in het Zwitserse
Interlaken uit te lopen.
De Jungfrau Marathon is een van de
meest bekende en zwaarste bergmarathons ter wereld, die jaarlijks in de maand
september plaatsvindt in het Bernese
Oberland van de Zwitserse Alpen.
Gedurende de wedstrijd hebben lopers
uitzicht op de Eiger, Mönch en Jungfrau.
De eerste editie vond plaats in 1993 en
hieraan namen ongeveer ca. 3.500 lopers
deel uit 35 verschillende landen.
Het parcours bestaat uit een route van
42,195 km vanuit Interlaken (565m boven
zeeniveau) en gaat naar de finish op de
Kleine Scheidegg (2.095m boven zeeniveau). De eerste 10 km van het parcours
zijn tamelijk vlak. De wedstrijd telt in totaal 1.829(!) hoogtemeters en 305 meters
bergafwaarts. Het hoogste punt van de

wedstrijd ligt na 42 km met 2.205 meter
boven zeeniveau.
Jeroen en Ronnie zijn beiden al jarenlang
fanatieke hardlopers en liepen samen al
vele marathons. De laatste was de marathon van Keulen in het najaar van 2019.
Niet lang daarna werd het idee voor de
Jungfrau geboren. Begin 2020, vlak voor
Corona is het gelukt om de felbegeerde
startbewijzen te bemachtigen. Inmiddels
zijn beide heren volop in voorbereiding
en hebben ze al vele trainingskilometers
gemaakt waarbij de Tankenberg, een gewilde trainingslocatie is om enigszins te
wennen aan de vele hoogtemeters die ze
straks voor de kiezen krijgen. Waar beide
heren een gewone marathon in ca. drieen-een-half uur lopen, verwachten ze er
nu tussen de vijf en zes uur te doen over
deze slijtageslag in de Zwitserse Alpen.
Loopgroep De Lutte wenst Jeroen en
Ronnie enorm veel succes en vooral ook
plezier bij de sportieve uitdaging! Zet
hem op mannen!
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DORPSHOES ERVE BOERRIGTER
Spreekuur/aanwezigheid:
Maandag
09.00 – 15.00 uur:
Informatie over welzijn, activiteiten, huren van ruimtes etc.
18.30 - 19.30 uur:		
St. Dorpsbelangen, inloopspreekuur elke eerste maandag 		
			van de maand
Dinsdag
09.00 – 15.00 uur:
Informatie over welzijn, activiteiten, huren van ruimtes etc.
19.00 - 20.00 uur:
Spreekuur wijkagent
Donderdag
09.00 - 15.00 uur:
Informatie over welzijn, activiteiten, huren van ruimtes etc.		
		
Wist u dat:
•
je voor elke activiteit of informatie ook kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of
kunt bellen naar 0541-552009.
•
u ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•
de gehele week gastvrouwen/-heren aanwezig zijn in het dorpshoes.
•
de koffie altijd klaar staat en dat zij u dan graag verder helpen.
•
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is.
Openingstijden
Sinds maandag 23 augustus is ons dorpshoes weer alle werkdagen geopend van 08.30
– 17.00 uur. En op maandag- en dinsdagavond tot 21.00 uur. In het weekend zijn we
gesloten.
Nieuw in ons dorpshoes
Ons voormalig woonhuis/voorhuis is uitermate geschikt om te exposeren. Op dit moment hangen er schilderwerken van Leo Stegeman uit Rossum (voormalig onderwijzer
aan onze basisschool). Daarvoor waren er kunstwerken van zijn dochter Leoni te bewonderen. Bent u ook creatief en wilt u graag een keer uw werk exposeren? Kom gerust een
keer langs om de werken te bewonderen.
Duo-fiets
Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch een mooie fietstocht door de omgeving van De Lutte maken? Dan is deze duo-fiets iets voor u! Samen met een eigen
fietsmaatje kunt u dan prachtige tochten maken. U kunt de fiets lenen van maandag
t/m vrijdag. Als u de fiets in het weekend wilt gebruiken, neem dan in de week voorafgaand aan dit weekend contact op. Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een
vrije gift gevraagd. Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren neem dan contact met
ons op. Telefoonnummer 0541-552009. U mag ook altijd mailen naar gea@dorpshoes.nl.
Voor meer informatie en de gebruikersvoorwaarden zie www.dorpshoes.nl.
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90-JARIG BESTAAN ZIJACTIEF
Op 21 september om 19.00 uur is in de kerk een kort samenzijn met Ingrid Schraven
als voorganger. Monique zal dit samenzijn muzikaal begeleiden. Daarna volgt
een verrassingsavond in De Vereeniging, met aan het eind voor alle aanwezigen
een leuke attentie. Alle leden zijn van harte welkom. Wel zijn we verplicht om de
coronaregels te hanteren. Opgave bij Rita Gerritzen tel: 06-23856436 of per mail
mtagerritzen@hotmail.com
Verder ziet de agenda van ZijActief er als volgt uit:
•
Dinsdagavond 26 oktober (info volgt)
•
Dinsdagavond 23 november (info volgt)
•
Dinsdagavond 07 december: kerststuk maken o.l.v. Maurien
•
Dinsdagavond 14 december: kerstavond
Alle avonden zijn in De Vereeniging, aanvang 19.30 uur
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Rita Gerritzen

KBO DE LUTTE
We zijn blij dat er weer activiteiten mogelijk zijn. In de maand september zijn er twee
activiteiten afgesproken. Dit alles onder voorbehoud van de geldende coronaregels.
Woensdag 8 september: fietstocht
Start om 14.00 uur bij het dorpshoes. We fietsen in kleine groepjes naar het Paviljoen
in het Lutterzand. Daar willen we onder het genot van iets lekkers gezellig samen
zijn. Als u niet fietsend kunt komen maar wel wilt deelnemen dan kan dit natuurlijk ook. Als het weer te slecht is om te fietsen, kom dan om 14.00 uur met uw auto
naar het dorpshoes. We hopen terug te zijn rond 17.00 uur. Bijdrage in de kosten €2,Opgave en contact bij Marian Voerman 0541-551805 of 06 42344373.
Donderdag 30 september: Thema-avond dementie
De avond staat in het teken van dementie. Hiervoor is een spreker uitgenodigd en
er wordt een film afgespeeld. Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom, evenals
kennissen, vrienden, familie en andere belangstellenden. We willen graag weten
hoeveel belangstellenden we kunnen verwachten. Dit in verband met het klaarzetten van de zaal. Opgave bij Marian Voerman 0541-551805 of 06 42344373. Deze
bijeenkomst vindt plaats in De Vereeniging. Aanvang 19.30 uur.
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DE TREURNIS VAN ONZE CULTUUR EN MENTALITEIT
We zijn in Nederland de laatste jaren in een
fase beland waarin bijna uitsluitend over
dezelfde onderwerpen tot in den treure
wordt doorgezanikt. Voor- en tegenstanders duiken in allerlei programma’s op om
hun mening te verkondigen en daaropvolgend kunnen dan weer tegengestelde
meningen en - reacties worden verwacht
op en in sociale media.
Dat het al 1,5 jaar dagelijks over de coronatoestanden gaat, met tientallen
herhalingen van de reeds lang bekende
standpunten, dat is enigszins te begrijpen,
omdat het een grote invloed heeft op het
dagelijks leven en onze maatschappij.
Ook de treurige gang van zaken m.b.t.
Afghanistan en de gemaakte blunders, wij
horen het dagelijks, ook wel terechte aandacht lijkt mij.
Maar daarmee houdt het toch wel op. Het
overbodige en zwaar overschatte autoo
tje-racen in de duinen van Zandvoort is
het vermelden niet waard dunkt me.
(Excuus ik vergeet iets, let op: de buurvrouw van het nichtje van de 29e
ex-verkering van André H. <codenaam
AH6> is zwanger. Dat is zeker wel schokkend, dramatisch nieuws. André heeft bij
elke nieuwe geliefde verklaard dat zij de
liefde van zijn leven is, dus hij heeft nogal
wat levens en zwangerschappen te gaan,
God sta ons bij …).
Wat mij vooral opvalt (en ergert) is dat bepaalde zaken zoveel aandacht krijgen terwijl het nauwelijks ergens over gaat.
Vaak zijn het zogenaamde ‘slachtoffers’
die de pers halen. Met m.i. maar 1 doel:
in de belangstelling komen en maximale
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aandacht genereren, om daar dan vervolgens een slaatje uit te slaan.
Als je met (gespeelde) verontwaardiging
de publiciteit zoekt over wat ogenschijnlijk tegen de rechtvaardigheid c.q. officiële
gelijkheid indruist, dan is het bingo. Dan
barsten de media uit hun voegen. En daarna volgt een stroom van allerlei idiote reacties van medelanders die reageren zonder geïnteresseerd te zijn in de feiten. (Dat
maakt het te lastig namelijk). Heel veel
landgenoten vinden het blijkbaar heerlijk
om dom en asociaal te schelden, te beledigen; ze weten dat dit niet wordt bestraft.
Of het nu wel of niet waar is, maakt niet uit,
ze kunnen losgaan. In welke maatschappij
leven we toch?
De journalisten en tv-makers doen er
graag aan mee. Uitgangspunt moet steeds
zijn: iets is hartstikke waardeloos of het is
geweldig. Geen nuancering a.u.b., want
dat “scoort” niet. Zwart of wit, links of
rechts. Meer smaken zijn er niet.
De populariteit (?) van een dubieus
figuur als Johan Derksen is gebaseerd op de wijze waarop hij mensen
voortdurende neersabelt of de hemel
in prijst. En deze overjarige meneer is in
staat om geruchten en schimmige, halve
feiten met een uitgestreken gezicht als
hele waarheden te verkondigen. En
daarmee haalt hij hoge kijkcijfers en
dat is helaas waar het om gaat heden ten
dage.
Als een jongeman iets doet wat zijn baas
niet zo leuk vindt, dan zou ik als vader van
deze puber zeggen: “Jong, loat zitt’n en
zeuk die wat anders”.

Maar nee hoor, hij moet zo nodig alles en
iedereen alarmeren. De sensatiebeluste
schrijvers (en dat zijn er veel te veel), weten
er wel raad mee en zo krijgt een jongeman
met gekke nageltjes meer aandacht dan
een voetganger die door een dronken automobilist wordt doodgereden, of de honderdduizenden kinderen ergens in Afrika
die liever voedsel hebben dan nagellak.
Stel dat de baas van die jongen niet gereageerd had op zijn provocatie – want dat
is het volgens mij -, zou dan deze jongeling tevreden zijn geweest? Nee, ik denk
dat hij eerder teleurgesteld zou zijn, want

hij kreeg niet datgene wat hij beoogde:
aandacht in de media. Daar ging het hem
gewoon om. Pffff, hoeveel komen er nog
die ook allerlei fratsen uithalen om maar
bekend te worden ?
Paul Wiefferink
PS: Ik ben nu wel benieuwd of ik op dit stukje nog
anonieme doodsbedreigingen krijg, waarbij de
dood pas intreedt nadat ik de meest vreselijke
ziektes heb gehad die mij door onnozele, asociale en bange (want anonieme) geesten worden
toegewenst.

Gemakkelijk was de vorige
Kiek Es! zeker niet, maar dat
hadden we ook al zo ingeschat. Dat er een boomhut
was getekend, was zonneklaar. Maar waar staat dit
bouwwerk. Niet op het erf
van de familie Kuipers aan de
Bavelsweg. En ook niet op de
hoek van het ‘Zandhuizerpad’
en de Punthuizerweg.
Waar dan wel? De boomhut die Babs had getekend, is te vinden nabij de B&B aan de
Hamshorstweg. Marion Zomer-Wissink gaf ons als eerste het juiste antwoord door en
heeft de digitale wisselbeker toegestuurd gekregen. Proficiat Marion!
Ook dit keer maakte Babs Oude Elferink een tekening van een herkenbaar stukje De
Lutte. Onze inschatting is dat het goede antwoord dit keer niet heel erg lang op zich zal
laten wachten.
Denkt u te weten door welke locatie Babs zich heeft laten inspireren, kom dan gauw naar
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.facebook.com/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.
17

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zaterdag 11 september:
16.00 uur
: Viering Zonnebloem Erve Boerrigter
Zondag 12 september: Ziekenzondag
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor J. v.d. Bosch
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Woensdag 15 september : 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor T. Munsterhuis
Zaterdag 18 september
18.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Woensdag 22 september : 19.00 uur Communieviering
Voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman
Zondag 26 september:
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 29 september : 19.00 uur Communieviering
Voorganger: pastor I. Schraven

Overleden:

Tonny Wiggers-Brand. Fonteinstraat 55 te Oldenzaal. Op de leeftijd van 81 jaar.
Frans Swennenhuis, Sint Maartenstede te Losser. Op de leeftijd van 82 jaar.
Rian Oude Elberink-Poort, Scholtendijk 81 te Oldenzaal. Op de leeftijd van 84 jaar.
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Intenties:
Zondag 12 september:

Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Gerrit Vrijkotte, Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens,
Gerard Heijdens, Jan Kuipers, Jozef Volker, Gerard Benneker met Thijs en Thomas, Marie
Bulter-groote Beverborg, Frans en Annemarie Rosink, Wilma Haarman-Velthuis, Frans
Swennenhuis, Tonny Wiggers-Brand, Rian Oude Elberink-Poort.

Jaargedachtenis:

Lies Koertshuis-Smellink, Louis van der Vechte, ouders Nolten-Harbert, ouders Olde
Hendrikman-Veldscholten, Maria Steinmeijer-Brummer.

Zaterdag 18 september:

Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Marietje Punt, Jan Kuipers, Gerard Boers,
Hubert Velthuis, ouders Tijhuis-uit het Broek, Annie Niehof-Nolten, Jozef Volker, Wilma
Haarman-Velthuis, Frans Swennenhuis, Tonny Wiggers-Brand, Rian Oude Elberink-Poort.

Jaargedachtenis:

Ouders Monnikhof-Ophuis, Jan Borchert.

Zondag 26 september:

Echtpaar van Benthem-Reijmer, ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Jan Kuipers, Herman
Pünt, Jozef Volker, Tonny Wiggers-Brand, Rian Oude Elberink-Poort.
Jaargedachtenis:
Ouders Koop-Welhuis, ouders Tijhuis-Kamphuis, Jan Olde Rikkert, Annie grote
Beverborg-ter Brake, Edwin Oude Ophuis.

Pastorpraat:
De vorige “pastorpraat” van collega Ingrid Schraven eindigde met de
veelzeggende passage, “dat verhuisdozen haar laten zien dat zij met minder toe
kunnen”. Het zijn verhuisdozen waarmee ik deze pastor praat wil beginnen. Niet
dat er een nieuw virus de kop heeft opgestoken binnen het team pastores, maar
na Jan Kerkhof Jonkman en Ingrid Schraven zullen mijn echtgenote en ik begin
volgend jaar de verhuisdozen inpakken. We zullen met minder toekunnen,
omdat een verhuizing bijna per definitie leidt tot sanering van “overtollige”
bezittingen. We gaan de pastorie in de Lutte verlaten en keren terug naar
Almelo, de stad waar we vandaan kwamen. Mogelijk zal het u wat onwerkelijk in
de oren klinken dat we na iets meer dan een jaar terug keren naar Almelo. Het
plan was dat we ons na een werkzame periode bij Lumen Christi wederom
zouden vestigen in Almelo.
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De verhitte huizenmarkt en beschikbaarheid van een door ons gewenste woning
hebben in een vroegtijdig stadium tot dit besluit geleid. Terugkeer naar Almelo
betekent absoluut niet dat er nu al een eind komt aan mijn werkzaamheden bij
Lumen Christi. Ik zal deze met enthousiasme en inzet blijven voortzetten. Ze zijn
niet woonplaats afhankelijk. Nu zijn er zonder enige twijfel interessantere
thema’s dan een verhuizende pastor. Zeker als we kijken naar nationale en
mondiale gebeurtenissen. Een korte bloemlezing. In Nederland zijn we nog aan
het bijkomen van de liquidatie van Peter R. de Vries en overstromingen ten
gevolg van klimaatverandering. We zitten nog altijd in een corona pandemie. De
gevolgen van klimaatverandering laten zich niet alleen in Nederland maar
wereldwijd gelden. Afghanistan is onder de voet gelopen door Taliban strijders.
Als we deze en andere gebeurtenissen bij elkaar optellen, wordt het al snel een
verhaal zonder enig perspectief. Juist in tijden dat we perspectief missen en er
naarstig naar op zoek zijn, is de vraag om God actueler dan ooit. Die Godsvraag
komen we ook tegen in het boek Job in het Oude Testament. Het misschien wel
aanstootgevende van dit Bijbelboek is dat een goed mens, Job, getroffen wordt
door enorm leed ten gevolge van een deal welke God met de satan sluit. Wie het
Bijbelboek Job leest als een theologische verhandeling, in de hoop er het
definitieve antwoord te vinden op de vraag waarom God ellende en lijden
toestaat en geen perspectief biedt, komt bedrogen uit. Het Bijbelboek Job is
geen betoog of uiteenzetting. Het is een verhaal vol soms botsende uitersten die
steeds veranderende en nieuwe beelden oproepen. Allemaal hebben ze hun
eigen zeggingskracht, maar er is er niet één die de waarheid laat zien. Hoogleraar
exegeet (iemand die Bijbelse teksten analyseert) Ellen van Wolde, schreef een
boek getiteld “Meneer en mevrouw Job”. Dit boek is met lichtheid en een
vleugje humor geschreven aan de hand van het Bijbelboek Job uit het Oude
Testament. Interessant in het boek van Ellen van Wolde is de constatering dat
het God om het niets te doen is. Voor ons mensen is dat onmogelijk en moeilijk
te begrijpen. Ons leven bestaat uit de meest uiteenlopende belangen. Niets voor
niets, alles heeft een bedoeling. Maar zijn belangen het antwoord op de vraag
waarom er lijden en gebrek aan perspectief is? Ik ga geen antwoord geven op
het waarom. Ik kan en weet het simpelweg niet. Ook denk ik niet dat als het
antwoord zou bestaan, zo’n antwoord ons verder zal helpen. Alsof we dan
zouden kunnen zeggen “aha, nu snap ik het God, bedankt”. Wat we wel mogen
geloven is dat juist omdat het God om het niets te doen is, Hij naast ons staat,
ook wanneer we lijden of perspectief ontbreekt. God is er niet alleen op onze
beste en mooiste momenten. God is er ook wanneer ons leven op z’n aller
lelijkst is en perspectiefloos lijkt. Juist dan staat Hij naast ons. Dat is toch een
mooi perspectief.
Pastor Tom van Vilsteren
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Eerste Heilige Communie
Zaterdag 2 oktober wordt een feestelijke dag. Dan zullen de kinderen van groep
6 om 13.00 uur de Eerste Heilige Communie doen. De kinderen van groep 5 zijn
daarna aan de beurt om 15.00 uur. Uiteraard willen we dit het liefst vieren met
familie en naasten. We zijn op dit moment nog in afwachting van de richtlijnen
voor de viering van de aantallen. Zodra dit bekend is zullen we dit
communiceren (via ouders).
Dopen in de Plechelmuskerk De Lutte 2021
Heb je pas geleden een kindje gekregen en je wilt je kindje laten opnemen in
onze geloofsgemeenschap door het te laten dopen? Dan kan je je hiervoor op
een eenvoudige manier aanmelden: Ga naar de website van Lumen Christi:
https://www.parochielumenchristi.nl/nieuws-van-de-locatie-de-lutte/ onder het
menu sacramenten staat dopen. Hier staat een digitaal aanmeldingsformulier.
Stuur deze ingevuld naar het secretariaat van De Lutte: delutte@lumenchristi.nl.
Als je je hebt aangemeld krijg je van de doopwerkgroep De Lutte, Irma Onland,
bericht over de verdere gang van zaken.
In het najaar is er weer 1 keer per maand een doopviering ingepland en wordt je,
daar aan voorafgaand, op een voorbereidingsavond uitgenodigd en wordt er
door mij een afspraak gemaakt om kennis te maken en om wederzijdse
verwachtingen uit te spreken.
Heb je nog vragen? Bel of mail mij. Irma Onland onlandfam@gmail.com.
Tel. nr. 0639801529
Vredesweek 2021 Inclusief samenleven
Van 19 tot en met 26 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden, die
dit jaar als thema draagt: Inclusief samenleven. Een samenleving waarin ieder
mensenleven gerespecteerd wordt en een volwaardige plek krijgt, is niet
vanzelfsprekend. Over de hele wereld klinkt de roep om gerechtigheid, komen
mensen in verzet omdat ze niet meetellen. We zien het in de Black Live Matters
beweging, waarin mensen met een niet blanke huidskleur vragen om erkenning
en gelijkwaardigheid. Dan spreken we niet over situaties buiten onze
landsgrenzen of buiten Europa, ook in ons eigen land is die roep duidelijk
hoorbaar. Het mag er niet toe doen, wie je bent, waar je vandaan komt, waar je
roots liggen, of je man of vrouw bent, welk geloof of levensovertuiging je wel of
niet aanhangt, of welke seksuele geaardheid je van binnen voelt. Uitsluiting,
bevoordeling, het wij-zij-denken ontwricht een vreedzame, inclusieve
samenleving, het slaat diepe wonden en trekt een zware wissel op de toekomst.
In de Vredesweek worden we opgeroepen tot een inclusieve samenleving, een
samenleving waarin elke mens meetelt en zichzelf mag zijn.
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Wij staan in deze multiculturele wereld voor de uitdaging om zonder
vooroordeel naar de ander te kijken en te aanvaarden.
De parochie Lumen Christi en de Protestantse Gemeenten van Ootmarsum en
Denekamp, trekken in de komende Vredesweek samen op, om naar het
voorbeeld van Jezus van Nazareth, een bijdrage te leveren aan de
bewustwording en dichterbij brengen van de inclusieve samenleving. Zij geeft
daar vorm aan door de week op zondag 19 september te openen met een
fietstocht langs onze kerken en kapellen, waarbij er in elke kerk een activiteit
aangeboden wordt. Er zijn twee mooie fietsroutes samengesteld, waarbij u kunt
opstappen op elke locatie en zelf uw afstand en route kunt bepalen.
De fietstocht draagt het thema: Te Hoop op pad, te hoop op ’t rad!
Op 26 september zal de Vredesweek worden afgesloten met een Oecumenische
Dienst in de H. H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum, aanvang 10.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje
koffie/thee.
Wij hopen samen met u door: ontmoeting, op de fiets of bezinning en gebed, stil
te staan en een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleven, waarin elk
mensenleven telt en er toe doet!
Namens de pastores en predikanten,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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

