't Luutke
Dorpsblad van De Lutte

Uitgave 14 - van 15 september t/m 6 oktober 2020

Twitter

vrijwilligersteam losser duurzaam (VDL)

@DLuttedorpsraad
Oproep om een enquête in
te vullen voor input van het
sportakkoord gemeente Losser.
We rekenen op jullie medewerking.
https://t.co/fNypuwnRYw

Agenda
19 SEP
22 SEP
25 SEP
27 SEP
27 SEP
30 SEP
30 SEP
1 OKT

Kledingactie Mensen in nood
Afgelast: ZijActief
Jaarvergadering Bosdûvelkes
Concert harmonie,dorpsplein
Lezing De Wilmersberg
Wandelen met Kuiergroep
KBO avondwandeling
Lezing De Wilmersberg

theaterschool zot nu ook in
de lutte

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2020
September
19 Kledingactie Mensen in nood 		

9:00 - 12:00 uur bij de kerk

22 Afgelast: ZijActief opening nieuw

seizoen

25 Jaarvergadering Bosdûvelkes
27 Concert onder de bomen Harmonie,

dorpsplein vanaf 14:00 uur

27 Lezing Jaap Scholten in de 		

Wilmersberg 14:00 uur

30 Wandelen met de Kuiergroep. Start

30 KBO avondwandeling vanaf erve

Middelkamp om 18:30 uur

Oktober
1 Lezing De Wilmersberg 19:30 uur:

Positieve avond met Mark Verhees

9 Nietgezientocht. Jeugd maak kennis

met de harmonie 19:00 uur dorpshoes

24 Landgoed Twente Fair
25 Landgoed Twente Fair

vanaf de Dorpsboerderij om 10:00 uur

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de
gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo
via telefoonnummer
088-5551155
Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in
het Gezondheidscentrum en wel op
maandagochtend, woensdagmiddag en
vrijdagochtend.
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

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

Het volgende ’t Luutke, 15 loopt van 6 tot 27 oktober 2020
kopij inleveren woensdag 30 september voor 20:00 uur via e-mail.
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Maak kennis met de Sint Plechelmus Harmonie
In het kader van het initiatief “Lekker Fit
Losser” organiseert de Sint Plechelmus
Harmonie een gezellige avond voor alle
kinderen uit De Lutte. Op vrijdagavond
9 oktober zijn alle kinderen welkom die
het leuk vinden om mee te doen met de
nietgezienstocht. Deze avond ontdek
je hoe gezellig het is bij de Plechelmus
Harmonie, want naast muziek maken
hebben we samen nog veel meer leuke

activiteiten. De leden van het jeugdorkest zijn er ook bij en vinden het leuk als
je erbij bent! De activiteit start om 19:00
uur vanaf dorpshoes Erve Boerrigter. Het
is handig om oude kleding en goede
schoenen te dragen. Aanmelden kan via
activiteitensph@gmail.com.
Activiteitencommissie Sint Plechelmus
Harmonie

Sint Plechelmus Harmonie onder de bomen
Onder de bomen in de dorpskern van De
Lutte geeft de Sint Plechelmus Harmonie
op zondag 27 september een openlucht
optreden met populaire en lichte muziek. Voor deze gelegenheid wordt het
dorpshart omgebouwd tot één groot terras. In deze sfeervolle ambiance verzorgt
de harmonie een afwisselend programma. Onder leiding van Henk Veneman
brengt het harmonieorkest wereldhits

ten gehore. Bekende nummers van onder
andere Queen, Toto en Glenn Miller vormen het programma. Ook de slagwerkgroep laat van zich horen. Kortom, de Sint
Plechelmus Harmonie brengt een gevarieerd programma met voor elk wat wils.
Het concert begint om 14.00 en is vrij
toegankelijk.
Bij slecht gaat het optreden niet door.

Sinterklaas 2020
Intocht

Elk jaar komen Sinterklaas en zijn pieten
met hulp van Jong Nederland in De Lutte
aan. Helaas is het momenteel nog niet
bekend of de intocht dit jaar in De Lutte
kan doorgaan in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Als de intocht in De Lutte doorgaat, zal dit plaatsvinden op zondag 22 november.

Huisbezoeken

Jong Nederland verzorgt ieder jaar
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huisbezoeken in De Lutte en omgeving.
In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus is nog niet bekend of,
en hoe de huisbezoeken dit jaar worden
vormgegeven. We zijn aan het brainstormen en in overleg met de gemeente welke mogelijkheden we kunnen bieden.

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
Technische vrijwilligers gezocht voor ons repair-cafe

Tot nu toe hebben we enkele keren een oproep gedaan, echter zonder resultaat. We kunnen niet geloven dat er geen
mensen te vinden zijn die, voorlopig 1 ochtend in de maand,
ons willen helpen. Daarom doen we nogmaals een oproep naar vrijwilligers die met ons
een Repair-Café willen helpen opzetten en lopend houden. We zoeken mensen die kennis hebben van elektro, elektronica, metaal- en houtbewerken, die tijd hebben en zich
belangeloos willen inzetten om spullen die de bewoners aanleveren te repareren. In de
meeste gevallen zullen dat koffiezetapparaten, stofzuigers, kruimeldieven en lampen
zijn. Maar ook een oude stoel die gerepareerd moet worden. Meld je aan, op onderstaand e-mailadres.
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
Dank en vriendelijke groet,
St. Dorpsbelangen de Lutte

Theaterlessen van Theaterschool ZOT, nu ook in De
Lutte!
Op 21 september geeft Theaterschool
ZOT een gratis proefles theater in
Dorpshoes Erve Boerrigter, voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.
Deze proefles is van 14.45 tot 15.45 uur.
Bij voldoende aanmeldingen starten de
lessen op maandag 28 september, op
hetzelfde tijdstip.
Meedoen of wil je meer informatie? Stuur
dan even een mail naar
info@theaterschoolzot.nl.
Graag tot ziens op 21 september!

Wanneer er over de intocht en/of de huisbezoeken meer bekend is, laten we dit
weten via ’t Luutke, onze website: www.
jndelutte.nl en via de facebookpagina
van Jong Nederland De Lutte.
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Toeristen krijgen kortingen in de gemeente Losser
Tourist info De Lutte- Losser heeft de
toeristenpas in een nieuw jasje gestoken.
Dit concept, eerder al opgezet door een
aantal ondernemers uit Losser, is nu breder
uitgezet. In plaats van alleen korting in
Losser zijn er nu aanbiedingen in de hele
gemeente.

Op zaterdag 19 september vindt in De Lutte de
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00
uur tot 12.00 uur afgeven bij de Plechelmuskerk.

Toeristen die in de gemeente Losser
overnachten krijgen de toeristenpas bij
de accommodatie waar zij verblijven of
kunnen de pas bij de Tourist info vestigingen in ontvangst nemen. Met deze pas ontvangen zij leuke kortingen bij verschillende
ondernemers. Er zijn onder andere aanbiedingen voor lunch, diner, streekproducten,
ijsjes, zwemmen en meer. Regelmatig komen er nieuwe aanbiedingen bij. Kijk op
https://www.visitdeluttelosser.nl/toeristenpas/ voor het huidige aanbod. Doe meer,
betaal minder!
Ben je ondernemer in de gemeente Losser en wil je ook meedoen aan de toeristenpas
met een aanbieding? Neem dan contact op via info@visitdeluttelosser.nl
De nieuwe toeristenpas is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Toeristisch
Genootschap Losser.

Collecteweek HandicapNL 20-26 september
Iedereen eerlijke kansen.
Op maandag 20 september start
HandicapNL met de landelijke collecte
en vraagt daarbij aandacht voor mensen met een verstandelijke of fysieke
beperking.
HandicapNL droomt van een Nederland
waarin je met een handicap echt kunt
meedoen. Wij willen een maatschappij
waarin je je eigen keuzes kunt maken.
Waarin je weerbaarder bent en waar
zichtbaar is wat je KAN en niet wat je
beperkt. Door je te ondersteunen om
6

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s
Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!

het heft in eigen handen te nemen.
Familieleden helpen we om een balans
te vinden tussen draagkracht en draaglast. En we stimuleren de sociale kring
en de totale maatschappij om met een
open blik naar de mogelijkheden van
mensen met een handicap te kijken.
Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke
kansen.
Helpt u mee deze droom te
verwezenlijken?

Water voor meer weerbaarheid in
Ethiopië

De vrijwilligers van Sam’s kledingactie steunen
noodhulpprojecten van Cordaid met het inzamelen van kleding. Dankzij hun meest recente
actie kan Cordaid duizenden Ethiopiërs helpen
die het slachtoffer zijn van droogte en conflict.
In Liben, een onherbergzaam en afgelegen gebied in het zuidoosten van Ethiopië,
heerst sinds 2016 een conflict tussen de mensen van Oromo-afkomst en Somalische
gemeenschappen. Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de etnische spanningen en de regionale overheid is ineen gestort. De extreme en langdurige
droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, verergert de conflicten om het nog beschikbare land.
Water is zonder meer cruciaal voor de bevolking in de strijd tegen droogte en conflicten. Tijdens gevechten zijn veel watervoorzieningen zwaar beschadigd geraakt. Andere
bronnen zijn door het gebrek aan regen opgedroogd. Het water dát er nog is, is vaak
vervuild en niet drinkbaar. Het gevolg: ziektes grijpen om zich heen. Daarom maakt
toegang tot schoon water een belangrijk deel uit van deze humanitaire samenwerking.
Schoon drinkwater dichtbij huis is immers van levensbelang.
Cordaid wil samen met RACIDA de mensen die terugkeren naar hun dorpen leren hoe
ze zich voor kunnen bereiden op tijden van langdurige droogte, zodat ze die op eigen
kracht kunnen doorstaan. We maken de bevolking minder afhankelijk van het klimaat
door ondergrondse tanks, wateropslagplaatsen en dammen aan te leggen of waar nodig te herstellen. Als het regent, vangt zo’n tank genoeg water op voor maandenlang
gebruik.

Voor meer informatie, zie www.handicap.nl/collecte
7

Duo-fiets
Sinds april 2018 hebben wij in De Lutte een duo-fiets, deze is gestald in ons dorpshoes
Erve Boerrigter en vanuit hier wordt deze uitgeleend.
Velen hebben de afgelopen 2 jaar al, met heel veel plezier, gebruik gemaakt van deze
mooie duo-fiets. Ook nu de dagen korter worden, maar nog steeds mooi weer, is het
mogelijk deze fiets te lenen.
Kunt u niet meer zelfstandig fietsen maar wilt u toch mooie fietstochten 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 tot en met vrijdag, tijden in overleg met de medewerkers van ons Dorpshoes (9.30 – 16.30 uur).
Wilt u de fiets in het weekend gebruiken neem dan, in de week voorafgaand aan dit
weekend, contact op met het Dorpshoes. Er wordt dan gekeken of er iets geregeld kan
worden.
Voor het gebruik van deze duo-fiets wordt een vrije gift gevraagd.
Hebt u interesse en wilt u de fiets reserveren bel dan naar het dorpshoes Erve Boerrigter
tel. 0541-552009 of stuur een mail naar gea@dorpshoes.nl.
Of kom gewoon even langs. Onze vrijwilligers kunnen u dan alles uitleggen.
Voor meer informatie en de gebruikersafspraken en -voorwaarden zie
www.dorpshoes.nl
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Samen in Beweging - Lokaal Sportakkoord Losser
Beste inwoner van gemeente Losser,

We hebben uw hulp nodig!
Hoe lekker is het als u lekker in uw vel zit
en we daar samen aan werken, we goeie
voorzieningen hebben in onze dorpen
en we samenwerken. Er is een sportakkoord is opgesteld met als doel om inwoners van de gemeente Losser vitaler en
gezonder te maken.
Sinds eind vorig jaar hebben we met vertegenwoordigers van; sportverenigingen, onderwijs, zorg, kinderopvang een
sportakkoord geschreven dat actiepunten heeft uitgewerkt op het gebied van
voeding, bewegen, voorzieningen en vitale verenigingen.
We willen graag van u horen hoe u over
deze onderwerpen denkt, wat u goed
vindt en nog graag wil ontwikkelen. We
willen samen met jullie optrekken in de
keus en realisatie van de actiepunten.

Maak kans op één van de 5 vitaliteitspakketten en andere prijzen die we ter beschikking stellen.
De vragenlijst is volledig anoniem. Als
u echter kans wilt maken op één van de
vitaliteitspakketten dan kunt u aan het
einde van de vragenlijst uw e-mailadres
invoeren. De prijzen worden verloot onder de deelnemers van het onderzoek.
De antwoorden worden anoniem door
Emcuview Solutions verwerkt en het
gevraagde e-mailadres dient voor de
verloting.
Alvast dank voor uw inbreng.
Namens de betrokkenen bij het Lokaal
Sportakkoord Gemeente Losser
Richard Migchielsen - Sportformateur
Bron:
https://nl.surveymonkey.com/r/
SamenInBeweging_GemeenteLosser
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Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD)
Tien enthousiaste personen sterk, in het
leven geroepen om de overgang naar
een duurzamere samenleving maatschappelijk op te pakken. Dit gebeurt
door het faciliteren en stimuleren van
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Losser
om activiteiten te ondernemen voor een
duurzame verandering. Deze duurzame
bewustwording willen we vergroten en
activeren door informatiebijeenkomsten
en energiecafés te organiseren; motiveren en uitdagen van buurten en wijken
om bezig te gaan met Greune Deals en
buurtinitiatieven.
Samen met het ambtelijk Interne Transitie
Team van de gemeente Losser maken
wij deel uit van het Platform Duurzaam
Losser.

De Losserse aanpak:
We doen het samen.
Onze ambities zijn:
a. Een groen, gezond en
veilig Losser, voor jong en oud.
Verscheidenheid versterken van dier- en
plantsoorten, bewoners betrekken bij
de inrichting en het onderhoud van de
eigen groen omgeving, stimuleren van
duurzame mobiliteit, asbestvrije daken,
bodemvervuiling voorkomen, kansen
voor bodemenergie zichtbaar maken.
Planten van bomen
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Via het emailadres infovld@losser.nl
kunt u informatie over Greune Deals en
buurtinitiatieven krijgen.
Ons eerste project is de mogelijkheid
van een Greune Deal door gezamenlijke
inkoop van zonnepanelen op huizen, bedrijfs- en verenigingsgebouwen. In een

volgend bericht hopen we u binnenkort
daar meer over te kunnen vertellen.
Volg voor nieuws ook onze facebookpagina: Vrijwilligersteam Losser Duurzaam.
De voorwaarden voor een groene deal
vind u op www.losser.nl

b. Een klimaatbestendig
Losser, rekening houdend met de gevolgen van de klimaatverandering.
Regenwaterafvoeren afkoppelen van
het riool, onttegelen en vergroenen van
tuinen, groene daken- en gevels en regentonnen voor wateropvang ten bate
van besproeien van planten. Groen
en water in evenwicht in projecten.
Klimaatbestendige maatregelen in ontwikkel projecten.
c. Een energie neutraal
Losser, energie in eigen hand.
Energiebesparingen- en opwekking
energie bij bedrijven en woningen.
Isoleren, zonnepanelen, gas terug, warmtewinning door onder meer riothermie.
d. Een circulaire economie
in Losser, van afval naar grondstof. Gebruik van grondstoffen beperken. Stimuleren van hergebruik.
Buurtinitiatieven stimuleren voor het delen in plaats van kopen van goederen in
goed noaberschap.
Al met al een greep uit onze ambities en
ideeën. Heeft u een goed idee voor een
greune deal?
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Summer lovin, happens so fast….
De zomer van 2020 is bijna voorbij. Het
ritme van school, werk, sporten enz. begint vertrouwd te worden. Ik heb voor het
eerst een family planner( = grote kalender
met voor elk familielid een apart vakje) gekocht om het overzicht te bewaren. Op het
moment dat ik dit schrijf zijn we met een
vriendinnengroep druk bezig een vriendin een onvergetelijke Sarah-belevenis te
bezorgen.
Helaas, het feest kan niet doorgaan vanwege alle (corona)maatregelen. Daarom
hebben we een alternatief bedacht door
een week lang elke dag een verrassing te
bezorgen in alle vormen, kleuren, geuren
en geluiden. Mocht je mij hebben gezien
in een kostuum dat niet past in deze tijd
van het jaar, geen zorgen. Ik ben niet in
de war door corona maar dit was een onderdeel van deze “Sarah Experience”. Heb
je binnenkort in je naaste omgeving een
Abraham of Sarah, ik heb een kant en klaar
draaiboek voor een “50 years Coronaproof
Experience” klaarliggen, gratis af te halen
en naar eigen inzicht aan te vullen.
De zomer van 2020, een andere zomer dan
gedacht. Helaas geen EK voetbal, geen
Olympische Spelen maar veel herhalingen van sportevenementen uit het verleden en ook veel oude films. Net 5 heeft
elk jaar in juli een Vintage Love Maand, ik
verheug mij nu al op juli 2021. Grease staat
mij hoog in mijn lijstje van favorieten.
John Travolta was mijn eerste grote liefde
op 8-jarige leeftijd, Hopelessly devoted to
John. Zo stoer met die kuif, blijf hem leuk
12

vinden. En ik moet eerlijk bekennen dat ik
een zwak heb voor mannen in uniform.
Tom Cruise in Top Gun, Richard Gere in
An Officer of a Gentleman, I’m on fire. Zo
leerde ik ooit op Terschelling in de jaren
’80 iemand kennen die na de zomer bij het
Corps Commando’s ging; hij was ook nog
een atleet. Samen een vriendin bijna elke
avond met hem en zijn vrienden op stap
geweest. Zeer gezellige avonden in de
kroeg op Terschelling!
Meer dan gezelligheid is het niet geworden, zal je de details besparen, ingewikkeld verhaal, iets met een vriendin met teveel wodka jus d’orange en een hele nacht
wandelen van Hessel naar de camping.
What happens op Terschelling stays op
Terschelling! Het jaar na Terschelling is die
vriendengroep bij ons in De Lutte op bezoek geweest tijdens een pinksterweekend. Gezamenlijk op pad naar Herman
Brood, hij speelde het dak eraf van De
ProatPoal (hotel Ter Stege) in Oldenzaal,
de gezelligheid van Terschelling was er
weer. Het contact verwaterde maar deze
zomer heb ik hem teruggevonden op social media, hij lijkt niet meer op die stoere commando uit de jaren ’80. Ach, John
Travolta lijkt ook niet meer op Danny Zuko.
Ik heb een mooie zomer gehad, genoten
van de zon en strand met mijn kids. Ik hoop
dat jullie een mooie zomer hebben gehad.
In elk geval hoop ik dat Boer Maarten een
mooie zomer heeft gehad. Maarten, wat
heb jij lef getoond en je kwetsbaar opgesteld in het interview met de TC Tubantia,

dapper! Ik hoop dat je meer succes hebt
met zomerliefdes dan ik dat had, ik gun
het je. Dat iemand je erf is opgereden
met een vraag over je oldtimer tractoren
en is gebleven. En dat deze zomerliefde
je herfst mooi laat kleuren, je lekker warm
houdt in de winter en in de lente van 2021

samen met jou op de trekker mag rijden
in het groene gras. En anders ben je van
harte welkom om in juli 2021 bij mij de Net
5 Vintage Love Maand te komen kijken….
Monique Greftenhuis

KIEK ES
Kiek es!
Geen tekening dit keer voor deze aflevering van Kiek Es. Niet omdat Babs Oude
Elferink, de maakster van deze tekeningen, geen inspiratie had of er simpelweg
geen zin meer in had. Nee, studieverplichtingen (altijd belangrijk!) maakten het
voor haar lastig om voldoende tijd vrij te
maken voor deze creatieve klus. We hopen
binnenkort weer van Babs creatieve bijdragen te kunnen genieten. In afwachting
van dat moment wordt de illustratie als vanouds door Tessa
Olde Riekerink geleverd.

deze foto foto 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 goed de kost als u door
ons prachtige dorp loopt.
De redactie

De winnaar van de vorige Kiek
Es is afkomstig uit een familie
die tot de trouwe deelnemers
aan deze quiz behoort. Kim
Oude Egbrink meldde ons dat
volgens André Oude Egbrink
(haar schoonvader) de door
Babs getekende fiets voor
pannenkoekhoes De Stroper
stond. En dat is het enig juiste
antwoord. Onze felicitaties én
de digitale beker daarom voor
André.
Denkt u te weten waar Tessa
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 20 september
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: Mevr. G. Maseland
Lectrice
: Mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Zondag 27 september
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: Mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Lars Grote Beverborg en Tess Kleissen
Zondag 4 oktober : Oogstdankdag
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: Mevr. I. Onland
Lectrice
: Mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Zondag 20 september: Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Gerhard
Koertshuis, Jan Olde Rikkert (namens de noabers), Gerard Heijdens, ouders
Dierselhuis-Bosch, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Gerard Benneker-Thijs en
Thomas, Johan Reinink Benny Westerik, Dieny Veltmaat, Marietje Punt.
Jaargedachtenis:
Ouders Monnikhof-Ophuis, Annie grote Beverborg-ter Brake,
Minie Lentfert-Strootman.
Zondag 27 september: Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Herman Pünt,
echtpaar van Benthem-Reijmer, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Johan Reinink,
Benny Westerik, Dieny Veltmaat, Marietje Punt.
Jaargedachtenis
Ouders Tijhuis-Kamphuis, ouders Koop-Welhuis, Edwin Oude Ophuis,
Jan Olde Rikkert.
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Zondag 4 oktober
Ouders Wonniger-Rolink, Gerhard Koertshuis, Theo en Dinie Heebing-Lentfert,
Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Bernard Sanderink, Dieny Veltmaat, Alwie
Grunder, Marietje Punt.
Jaargedachtenis
Herman Meijer, Gerhard Kristen, Johan Benneker, Ans Lucas-Olde Theussink.
Overleden:
Johan Reinink, Postweg 3. Op de leeftijd van 81 jaar
Marietje Pünt, Monnikstraat 33 Oldenzaal. Op de leeftijd van 95 jaar.
Maria Steinmeijer-Brümmer, Beltweg 15 Manderveen. Op de leeftijd van 95 jaar.
Pastorpraat:
GELOVEN; WAT BEZIELT JE?
Beste mensen,
Tegenwoordig durven wij nauwelijks over ons geloof te spreken. Bang misschien,
omdat wij niet voor vol worden aangezien, of dat wij gepakt zullen worden op
datgene wat wij daarover te vertellen hebben. Toch valt het mij steeds op, dat je
zowel bij jong als oud onder de levensverhalen over tegenslagen, zorgen en
verdriet altijd weer ervaringen van geloof, hoop en liefde tegenkomt. En die dien
je nou juist niet weg te stoppen, te vergeten, of dood te zwijgen, want ze zijn van
levensbelang. Ze laten namelijk zien, dat twee dingen gevraagd worden: inzet en
geloof. Er wordt ons enerzijds voorgehouden om vol te houden en door te
zetten, anderzijds dienen we op te komen voor wat ons diep in ons hart raakt. Zo
kunnen we misschien ontdekken, dat in die verhalen over inzet en geloof een
reddende kracht ligt opgeslagen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Oogstdankviering 2020 Coronaproof
Corona heeft ervoor gezorgd dat we tegenwoordig noodgedwongen anders met
elkaar omgaan. Ook de kerk heeft zich aangepast. Zoals u misschien weet zijn
tijden maar ook vieringen gewijzigd. Er wordt communie gedeeld in vieringen
waar de diaken of priester voorgaan. Alle andere vieringen zijn
woord/gebedsvieringen geworden.
Een speciale woord/gebedsviering is er op 4 oktober om 9.00 uur met als thema
Oogstdank. En het mooie is dat de Kinderkerk zijn medewerking verleend aan
deze viering. Wat betekend dat concreet?
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Het is een speciale viering, bijvoorbeeld kinderen wordt gevraagd spullen mee te
brengen om te gaan bakken. Omdat zij iets mee brengen naar de kerk vragen wij
ook aan u/jullie goederen mee te brengen die te maken hebben met Oogsten.
Deze goederen verzamelen we voorin de kerk en dienen eerst als versiering en
daarna zullen wij er voor zorgen dat ze bij de Voedselbank terecht komen. Op
deze manier tonen wij ons dankbaar voor een goede Oogst en kunnen op deze
manier toch delen met elkaar. De viering beginnen we samen met de kinderen,
daarna gaan zij hun eigen gang. Ze gaan naar buiten om hun meegebrachte
spullen te gaan gebruiken om op een vuurtje aan het bakken te gaan.
Aan het einde van de viering als u naar buiten gaat zult u het resultaat zien (en
proeven). Daarom onze oproep en uitnodiging:
Breng producten mee naar de kerk maar neem ook je kleinkinderen ( kinderen)
mee want het wordt een bijzondere viering!
Werkgroep Liturgie en Kinderkerk.
Informatieavond H. Vormsel
Op maandag 19 oktober om 19:30 uur is er een informatieavond over het H.
Vormsel. Deze avond is voor ouders van wie het kind dit schooljaar in groep 8 zit
(leeftijd 11-12 jaar). Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het vormsel
zelf, de route er naar toe en het project dat de kinderen ter voorbereiding gaan
maken. Meedoen aan het project is geen verplichting tot de toediening van het
sacrament. Die keuze kan ook tijdens de voorbereidingsperiode nog worden
genomen. Laat je dus goed informeren en kom naar deze avond! Uiteraard
wordt bij deze avond rekening gehouden met de afstandsmaatregelen tegen het
coronavirus. Daarvoor is aanmelding voor deze avond verplicht voor 1 oktober
a.s.! Via de volgende e-mail: vormselstuurgroep@gmail.com Voor meer informatie over het Vormsel kijk op: www.parochielumenchristi.nl/vormsel of neem
even contact op met werkgroep De Lutte, Carmen Steghuis,
telefoon 06 14 55 73 73
Ziekenhuisbezoek pastores tijdens coronaperiode
Voor de coronatijd bracht één der de pastores elke week een bezoek aan het
ziekenhuis om de aangemelde parochianen te bezoeken. Sinds de coronatijd was
dit niet meer mogelijk omdat er slechts beperkt bezoek van de naaste familie
was toegestaan. Omdat deze regeling nog steeds van kracht is, zijn we niet in de
gelegenheid om wekelijks een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. Graag zijn
de pastores bereid op verzoek van de familie, en met toestemming van het
ziekenhuis, een pastoraal bezoek te brengen aan onze zieke parochianen. Indien
dit gewenst en op prijs gesteld wordt, kan de familie contact opnemen met het
secretariaat van Lumen Christi ( tel. 0541 353551) of één der pastores
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rechtstreeks benaderen.
Pastoraal team Lumen Christi
Administratief medewerker (m/v)
De parochie Lumen Christi is een parochie in Twente met
geloofsgemeenschappen in Beuningen, Denekamp, Noord-Deurningen, Lattrop,
De Lutte, Ootmarsum en Tilligte. Op de locatie in Denekamp is de centrale
administratie gevestigd. Wegens pensionering van een van de medewerkers zijn
wij op zoek naar een administratieve medewerker.
Functie Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse administratieve
werkzaamheden. Je zorgt ervoor dat er altijd inzicht is in de actuele financiële
situatie van de parochie. Je houdt de debiteuren- en crediteuren administratie
bij, verwerkt formulieren voor declaraties en je controleert en ordent
boekingsstukken zoals facturen en bankafschriften. Daarnaast draag je zorg voor
het uitvoeren van betalingen. Je wordt daarbij voorlopig ondersteund door de
huidige administratieve medewerker. Het betreft een functie voor 8 uren per
week met een mogelijke uitbreiding naar 12 uren per week. Je rapporteert aan
de penningmeester van het parochiebestuur.
Wij vragen • Zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van administratieve
werkzaamheden. • Ervaring met het invoeren van administratieve gegevens in
Exact-Online. • Ervaring met Microsoft Office en Exact-Online. • Opleiding op
minimaal MBO niveau. • Je bent communicatief vaardig, integer en discreet. • Je
onderhoudt contacten met de uitvoeringsorganisaties en
locatiepenningmeesters. • Je onderschrijft de Rooms-Katholieke
geloofsovertuiging. • Het kunnen overleggen van een VOG.
Wij bieden • Een interessante en uitdagende functie binnen een parochie die
volop in beweging is. • Een verantwoordelijke, zelfstandige functie met ruimte
voor eigen initiatief. • De werkweek van 8 uren kan in overleg worden ingevuld.
• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. • Het betreft hier een
functie voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Solliciteren Wanneer deze functie je aanspreekt, reageer dan binnen 14 dagen
na het verschijnen van deze advertentie voorzien van motivatie en CV per e-mail
naar de penningmeester van de parochie:
Parochie Lumen Christi T.a.v. de heer Tonnie Diepenmaat e-mail:
t.diepenmaat@lumenchristi.nl
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de RK-Kerk Sint-Simon en Judaskerk te Tilligte. Op zaterdagochtend 3
oktober wordt er (met gids) meditatief gewandeld. (met in achtneming van alle
corona maatregelen) vanuit Tilligte. Thema: Herfstdraden. Verzamelen: 9.30 uur
in RK-Kerk Sint-Simon en Judaskerk aan de Ootmarsumsestraat 140 te Tilligte.
Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door
prachtige omgeving van dit kleine dorp tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals
u van ons gewend bent, wordt op ‘n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie
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en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken
stilgestaan voor uitleg en/of meditatie. Rond het middaguur beëindigen we onze
(plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.
Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.
Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen +
spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van
wandelliefhebbers uit heel Twente. De werkgroep wil dit initiatief graag breed in
Twente uitdragen, dus iedereen is welkom.
Graag deze uitnodiging doorsturen naar uw vrienden of bekenden
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.
Onze volgende wandeling (met gids) staat gepland op 13 maart 2021 vanuit
de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren
Noteer svp. alvast in uw agenda 13 maart 2021
Oecumenische viering in de Simon en Judaskerk
Zondag 27 september 10.00 uur wordt een dienst gehouden in de katholieke
kerk te Ootmarsum in het kader van de Vredesweek.
Namens de protestantse gemeenten van Ootmarsum en Denekamp en de
parochie van Lumen Christi nodigen wij u en jou daarvoor van harte uit.
Het thema is: Vrede verbindt verschil. Vrede is namelijk niet alleen het
tegenovergestelde van oorlog, maar heeft te maken met onze woorden, gedrag,
acceptatie. Mensen staan soms tegenover elkaar in hun meningen. Als het lukt
om naar de ander verbindend te spreken en echt te luisteren, kan er wederzijds
begrip ontstaan, wat tot vrede leidt.
Voorgangers in deze dienst zijn Tom van Vilsteren, Roelof Kloosterziel en een
ambtsdrager uit Denekamp.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
19.30 – 20.30 uur
Vrijdagmorgen van
9.00 - 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, 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

nu ook op
zondag geopend
maandag

08.00 - 19.00 uur

dinsdag

08.00 - 19.00 uur

woensdag

08.00 - 19.00 uur

donderdag

08.00 - 19.00 uur

vrijdag

08.00 - 19.00 uur

zaterdag

08.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

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