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Met Jesse Bosch staat er eindelijk weer een Twents talent op,
wie volgt?

HET OUDE JAAR UIT IN HET DORPSTHEATER
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Hellehond Toertocht MTB
Kaarten SV De Lutte
KBO naar de 55 plus beurs
Deadline ‘t Luutke 17
KBO Bezoek aan Wolters
Afvoer en Opkomst 		
Tuffelkeerlkes
24 Nov Sinterklaasintocht
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facebook.com/kiekesintluutke
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November
Hellehond Toertocht MTB
Kaarten SV De Lutte
KBO naar de 55 plus beurs in Zwolle
Deadline ‘t Luutke 17
KBO Bezoek aan tuincentrum Wolters
Afvoer en Opkomst Baron Tuffelkeerlkes
Sinterklaasintocht De Lutte
Kaarten SV De Lutte
ZijActief bezoek burgemeester
Wandeling Kuiergroep

December
Snertloop
Zonnebloem uitstapje naar tuincentrum

Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de huisartsenpost in
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122
De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals.
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DROOM JIJ VAN EEN CARRIÈRE IN DE
FILMWERELD?

Afvoer en opkomst Graaf Bosdûvelkes
ZijActief Kerststuk maken
KBO Adventsviering
Zonnebloem Kerstdiner
Kaarten SV De Lutte
Jeugdgala opkomst Jeugdhoogheden
Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
KBO Bezoek aan tuincentrum Wolters
ZijActief Kerstviering + verassingsavond
Wandeling Kuiergroep
Kerstconcert Plechelmus Harmonie

Januari

12 Tuffelstekn Tuffelkeerlkes
29 Het Heilig Vormsel
Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
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, Plechelmusstraat
14, De Lutte
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

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009 Voor parochiële berichten:
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Email
luutke@lumenchristi.nl
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Het volgende ’t Luutke, 17 loopt van 26 november tot 17 december 2019
kopij inleveren woensdag 20 november voor 20:00 uur via e-mail.
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Dan kan je deze starten in je eigen dorp! Na het
succes van het Dorpstheater willen we nu onderzoeken of we ’t Lutter Filmhoes van de grond kunnen
krijgen. Ben jij degene die samen met ons gaat
onderzoeken of we een paar keer per jaar een filmavond of -middag kunnen organiseren? Vind je het leuk om bij de filmhuizen in de buurt te kijken hoe zij e.e.a. geregeld
hebben?
Kortom, zorg jij ervoor dat we binnenkort een heus filmhuis in ons eigen dorp hebben?
Meld je aan door een mail te sturen naar bestuur@dorpshoes.nl en we nemen contact
met je op.

HUISBEZOEK VAN SINTERKLAAS
Nog even en dan zijn Sinterklaas en zijn vrolijke pieten weer in het land en wat is er
leuker dan Sinterklaas en zijn pieten dit jaar bij jullie thuis te laten komen.
Dat kan! Jong Nederland De Lutte verzorgt ieder jaar huisbezoeken in De Lutte en
omgeving.
Sinterklaas komt dan samen met twee pieten bij jullie thuis, om zijn verjaardag samen
te vieren. Hij heeft natuurlijk een goed woordje voor elk kind. Een huisbezoek duurt
ongeveer 25 minuten. Dit jaar zijn de huisbezoeken te boeken op 30 november, 1 en 5
december. Als u wilt dat de Sint uw deur niet voorbij gaat, vul dan het formulier in op
de site van Jong Nederland. Ook kunt u bellen of mailen met Renske Kamphuis.
Formulier op de site: http://jndelutte.nl/huisbezoeken-sinterklaas/
Telefoonnummer: 06-20626401 E-mail: sinterklaas@jndelutte.nl
U ontvangt altijd een bevestiging van het huisbezoek.
Ook niet vergeten!
Op zondag 24 november arriveert
Sinterklaas rond 14:15 uur weer in De Lutte.
Sinterklaas en zijn pieten worden begeleid
door de harmonie, de motorclub en de
solexclub naar het centrum van De Lutte.
De route zal dit jaar anders zijn dan normaal
door de werkzaamheden in het centrum
van De Lutte. Sinterklaas zal vanaf BOR
motoren via de Zwaluwstraat, Spechtstraat,
Nachtegaalstraat en Lossersestraat naar het
centrum van De Lutte gaan.
Na afloop van de intocht is er in
Zalencentrum De Vereeniging de gelegenheid om Sinterklaas een handje te geven of
een liedje voor hem te zingen.
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Op verzoek van het Committee “75 jaar bevrijding
De Lutte” schrijft Tonnie Bekke de komende maanden
verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.
De bevrijding van De Lutte zal volgend jaar
gevierd worden met een gevarieerd programma van 2 tot 5 april.

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020

NIEUW GEZAG IN NEDERLAND
mogelijk in stand bleef want de Nederlandse
samenleving en economie moest door blijven draaien – zij het onder toezicht van
een Rijkscommissaris (Seyss Inquart) – maar
nu dienstbaar aan de Duitse oorlogsvoering, o.a. door het leveren van materieel en
In Nederland heerste in die meidagen grote menskracht.
onzekerheid. Het Duitse leger had Nederland
overrompeld maar het “gewone leven” ging De Duitse bezetter wilde in het begin ook
en moest wel verder gaan! De politieagenten voorkomen dat de Nationaal Socialistische
begonnen weer aan hun gewone dagelijkse Beweging van Mussert te veel invloed kreeg
rondje evenals de postbodes, de melkboer, in het landsbestuur want het grootste deel
de burgemeester en ook de fabrieken draai- van de bevolking wantrouwde deze met de
den weer gewoon door. De Duitse soldaten Duitsers heulende NSB-ers en Hitler vond dat
waren wel ineens een vreemd element ge- het openbaar bestuur niet mocht vervreemworden in het dagelijkse leven maar ze wa- den van de bevolking.
ren vooral aanwezig in de grotere steden en
Geleidelijk aan kwamen er toch meer NSBdorpen en op strategische plaatsen.
ers in het land aan een openbare functie
In De Lutte en Losser zag men na de inval en zoals het ambt van burgemeester, bijv. in
Oldenzaal waar waarnemend burgemeester
ook daarna maar weinig Duitse soldaten.
Hitler wilde ook dat het Nederlandse over- A.H.G.Weustink (zie foto) een aantal Nederlandse
heidsbestel c.q. het burgerlijk bestuur zo veel boeren toesprak op het station voor zij
Terwijl de Duitsers in mei 1940 Nederland
binnen vielen vertrok Koningin Wilhelmina
met haar familie naar Londen evenals de regering om hier zgn. regering in ballingschap
te vormen.

vertrokken naar Duitsland.

gebeurde door ambtenaren volgens een
ingewikkeld systeem. Zo konden zieken, kinDe meeste gezagsdragers, politieagenten en deren en mensen die zware arbeid moesten
ambtenaren kregen in de loop van de tijd verrichten in aanmerking komen voor extra
moeite met de nieuwe positie waarin ze rantsoenen (zie foto).
kwamen te verkeren vooral toen de bezetters met voorschriften kwamen zoals tewerk- De winkeliers moesten de ingeleverde bonstellingen in Duitsland of elders, de aangifte nen verzamelen om zó in aanmerking te
komen voor nieuwe voorraden. Het gevolg
van joden, enzovoorts.
van dit bonnenstelsel was dat er een grote
In september van 1940 werd al vrij snel inge- ruilhandel ontstond evenals het clandestien
voerd dat iedereen die 15 jaar of ouder was slachten van varkens en vee zonder dat dit in
een identiteitsbewijs (een “Ausweis”) bij zich de boeken werd verantwoord. Honger lijden
was er dus niet bij in onze gemeente!
moest hebben en kunnen tonen.
Ook werd in dat jaar een systeem van distributiebonnen ingevoerd. Uitsluitend tegen
de inlevering van deze bonnen kon men
levensmiddelen kopen, zoals brood en andere zaken en de uitgifte van deze bonnen

Zoals opgemerkt bleef het gemeentebestuur in het begin van de oorlog onveranderd maar in september 1941 werd de gemeenteraad door de bezetters opgeheven
en werden de burgemeester en gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het bestuur
van de gemeente en voor de uitvoering van
de steeds strengere regels van de Duitse
bezetters!
Voor de toenmalige burgemeester van
Losser C.J.A. Van Helvoort geen eenvoudige
zaak om als burgervader te laveren tussen de
zorg voor de ingezetenen en de oplopende
eisen van de bezetters. Een moeilijke taak die
hem door menigeen niet in dank werd afgenomen en in augustus 1944 kreeg hij desgevraagd verlof en vertrok hij naar zijn geboorteplaats Vlijmen om hier onder te duiken.
In de loop van de oorlogsjaren groeide ook
bij vele mensen het verzet tegen de bezetters en daarover een volgende keer meer!
Tonnie Bekke
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WOENSDAG 11 DECEMBER: ADVENTSVIERING KBO
De jaarlijkse Adventsviering van de KBO vindt dit jaar
plaats op woensdag 11 december 2019 om 14.00 uur in
de Vereeniging.
De voorganger is iemand van het pastoresteam van
Lumen Christi.
De zang wordt verzorgd door het Plechelmuskoor.
Afsluitend is er ook weer een gezamenlijke broodmaaltijd rond half 5.

PROGRAMMA ZIJACTIEF

COLLECTE KWF
Tijdens de collecte voor KWF Kankerbestrijding is in
de gemeente Losser een prachtig bedrag opgehaald.
De totale opbrengst in de gemeente is € 8.710,14. Hiervan is in De Lutte
€ 1.589,28 opgehaald en in Beuningen € 524,19.
Deze fantastische opbrengst is te danken aan de inzet van al onze collectanten die we
willen bedanken. Ook willen we alle mensen bedanken voor hun gift!
Heike Brandenburg, namens KWF Kankerbestrijding.
-Advertentie-

Woensdag 27 november komen de burgemeester
Mevr. Kroon en wethouder Nijhuis de avond opluisteren.
Aanvang 1930 uur in ‘De Vereeniging’
Het zal vast een informatieve en leerzame avond zijn.
Dinsdag 10 december gaan we een kerststuk maken.
Aanvang 19.30 uur in ‘De Vereeniging’
Opgave bij Marga uit het Broek.
Dinsdag 17 december
Kerstviering in de kerk. We beginnen om 19.00 uur.
Daarna verrassingsavond in ‘De Vereeniging’
Het wordt vast een hele gezellige avond.
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KRUIDKOEKACTIE SV DE LUTTE HANDBAL
De kruidkoek actie is dit jaar boven verwachting goed verlopen waardoor het helaas
niet gelukt is om langs alle deuren te gaan. Excuses hiervoor. Volgend jaar staan wij
gewoon weer voor u klaar!

GROTE OPBRENGST SPONSORLOOP ST. PLECHELMUSSCHOOL
DE LUTTE.
Tijdens de jaarlijkse sportdag hebben alle
kinderen van de St. Plechelmusschool
in De Lutte meegedaan aan een sponsorloop. Ouders, opa’s, oma’s , buren en
vrienden konden de leerlingen per rondje
sponseren of een totaal bedrag doneren.
Een van de goede doelen dit jaar was de
Stichting Opkikker.

verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind. De kinderen, school en ouderraad hopen dat zij
met dit bedrag een groot aantal gezinnen
een mooie en ontspannen dag kunnen
bezorgen.

Deze door de ouderraad georganiseerde
sponsorloop heeft een prachtig bedrag
van maar liefst €2100,- opgehaald voor dit
doel. Dit bedrag werd afgelopen vrijdag
middels een cheque overhandigd aan
stichting vrijwilliger Marco Buld.
Stichting Opkikker heeft als doel, het

THUISWEDSTRIJDEN V.V. LUTHERIA
Woensdag 6 november

Zaterdag 16 november

19:30

16:00 Lutheria MB 2 – Springendal Set-Up
				
’65 MB 4
18:30 Lutheria DS 1 – Halley DS 1

Lutheria MB 1 – Pollux MB 1

Vrijdag 15 november
19:00
19:00
21:00
21:00

Lutheria DS 4 – Vrivo DS 3
Lutheria DS 5 – Dynamo DS 3
Lutheria DS 3 – Vrivo DS 1
Lutheria DS 6 - TVO DS 2

Zaterdag 23 november
14:00 Lutheria MB 1 – Kuipers Flevoll MB 1
18:30 Lutheria DS 2 – Dynamo Tubbergen
				
DS 4

Kijk voor actuele informatie op de website www.lutheria.nl
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HET OUDE JAAR UIT IN HET DORPSTHEATER!

Niet zonder de trots kan het team van het
Dorpstheater bekend maken, dat het oude
jaar op unieke wijze wordt afgesloten. Op
zaterdag 28 december is het Dorpstheater
in dorpshoes Erve Boerrigter namelijk het
decor voor de Eerste Lutter Oudejaars
Conference. Een programma met natuurlijk
veel humor, mooie (luister)liedjes en –
onvermijdelijk bij de overgang naar alweer
een nieuw jaar- ook een terugblik op het
voorbije jaar.
De voor de hand liggende vraag is dan:
wie gaat dit spektakelstuk verzorgen. Zoals
dat verwacht mag worden van een Lutter
Oudejaars Conference wordt deze volledig
verzorgd door Lutter artiesten. Het gesproken woord komt van Paul Wiefferink (bekend als ProatPaul en in 2014 winnaar van
het Twents Buutfestival), Miriam Bekke (dit
jaar een van de hoogtepunten op de gala
van de Bosdûvelkes) en Ineke Haar Man,
een nieuwkomer op de theatervloer.

Op de hem bekende wijze neemt Paul lokale en landelijke politici op de hak. Miriam
richt zich vooral op de dorpse zaken en zal
ongetwijfeld met keuzestress te maken krijgen bij het samenstellen van haar jaaroverzicht. De sportieve hoogtepunten van 2018
worden op bijzondere wijze gepresenteerd
door Ineke Haar Man.

Hans Leferinks Twentse interpretatie van
‘Window of my eyes’ (een klassieker van
Cuby & the Blizzards) hoogtepunten van de
avond te gaan worden.
Kaarten voor de Eerste Lutter Oudejaars
Conference kosten tien euro per stuk. Iets
duurder dan u van ons gewend bent, maar
daarvoor krijgen de bezoekers nog meer
waar voor hun geld. Naast de gebruikelijk
kop koffie/thee voor aanvang van de voorstelling krijgt u in de pauze een drankje en
een lekkernij aangeboden die passen bij de
tijd van het jaar. Ook voor deze voorstelling
geldt geen dresscode. Maar tussen kerst en
oud en nieuw zou het credo kunnen zijn:
Trek oe beste pak an, het kan en het mag!
Voor deze laatste voorstelling van 2019 is
opnieuw een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Vol is inderdaad vol. De kaartverkoop begint donderdag 14 november om
09.00 uur. Zowel online (op www.dorpshoes.nl) als aan de balie van het dorpshoes.
P.S.
Binnenkort komen we met prachtig nieuws
over de data (inderdaad, twee avonden)
waarop Jan Riesewijk alsnog naar ons
Dorpstheater komt. Houd het Luutke in de
gaten, de website van het dorpshoes en
natuurlijk onze Facebook-pagina en u bent
als eerste op de hoogte!
Team Dorpstheater

De muzikale omlijsting van deze avond
wordt onder meer verzorgd door zanger
Hans Leferink, gitarist/zanger Wilfried
Jansink en pianist Hans Hoogstrate.
Waarbij niet uitgesloten is dat nog enkele
gastmuzikanten zich op het podium van
het feestelijke aangeklede Dorpstheater
zullen melden. Op voorhand lijken Miriam
Bekke’s ode in het Twents aan De Lutte en
9

GREUNE STER BIJ DORPSHOES OFFICIEEL GEOPEND
“Twee kapitalen realiseerden de totstandkoming van de nieuwe vakwerkschuur bij
het dorpshoes van De Lutte. Het grootste
kapitaal was het innig samenwerken van
de vrijwilligers en het tweede het geldelijk kapitaal in de vorm van subsidies”,
aldus wethouder Nijhuis bij de officiële
opening van de nieuwe aanwinst voor De
Lutte.
Voorzitter van het dorpshoes, Stephan
Scheper kon afgelopen vrijdag vrijwilligers, subsidieverstrekkers, mede
bestuursleden en genodigden welkom
heten. De grote, uit eikenhout, gebouwde
schuur huisvest de voorraden van het
dorpshoes, een technisch gedeelte en het
belangrijkste een cursus-/instructieruimte.
Maar ook de achter de schuur 65m2 grote

SOGL EN GEMEENTE LOSSER ORGANISEREN SAMEN DAG VAN
DE ONDERNEMER

moestuin maakt deeluit van de Greune
Ster. De naam is overigens een verwijzing
naar de bekende plek aan de Dinkel in
het Lutterzand Greun’n Stet. De financiën,
bijna 70.000 euro, werden bijeengebracht
door Leader NOT 50%, de provincie
Overijssel 25% en de gemeente Losser
25%.

Vrijdag 15 november is het de Dag van de
Ondernemer. Een mooi moment dachten gemeente
Losser en SOGL, Stichting Ondernemers Gemeente
Losser (de gezamenlijke ondernemersvereniging in
Losser) om de handen ineen te slaan en een inspirerende lunchbijeenkomst te organiseren. Van 11.0013.30 uur zijn alle ondernemers uit de gemeente
Losser van harte welkom in ’t Lossers hoes.

De officiële handeling mocht worden
uitgevoerd door harde werkers van het
eerste uur: Alfons Hampsink en Nico
Weda, door een schilderij te onthullen.
Het kunstwerk beeld de Greune Ster uit
door het stukje De Lutte aan de Dinkel
(blauw) te verbinden door een Ster met
het groen van de moestuin.

Het thema van deze bijeenkomst is: Ontdek “De Schatkamer van Twente”.Wat houdt
“De Schatkamer van Twente” in, hoe vertaalt zich dat in woord en beeld, wat zijn dan
deze schatten en zijn deze schatten interessant voor bezoekers, inwoners en bedrijven? Hoe kunnen ondernemers gebruik maken van deze schatten? Johma doet het
al. Dus hoe vertaalt u de schatten naar een ondernemersvoordeel? En wat doet de
gemeente en Tourist Info daarmee?
Veel vragen en een interactieve bijeenkomst onder de bezielende leiding van Thea
Kroese met hopelijk ook veel bevredigende antwoorden.
Programma
11.00 uur Opening door Thea Kroese
11.05 uur Welkomstwoord door wethouder Harry Nijhuis
11.15 uur Ontdek de Schatkamer van Twente door Vincent Beld ondernemer
Crea Unit
11.30 uur Johma en de Schatkamer / commercials door Joyce Nijensteen
12.00 uur Thea en Henri Brookhuis in gesprek met de zaal op zoek naar ideeën
12.30 uur Onthulling portal en tijd voor de walking lunch
13.30 uur Einde bijeenkomst
Aanmelden
Bent u erbij? We houden rekening met het aantal deelnemers dus graag aanmelden
via m.hamers@losser.nl (qua lunch willen we voor iedereen genoeg, maar niet te
veel, weggooien is ook jammer).
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
IN HET BOS DAAR ZIJN DE JAGERS LOS
Het zal onderhand een jaar of veertig zijn
geleden dat ik voor het eerst op jacht ging.
Niet als jager natuurlijk, met voortdurend
een geweer in de aanslag, daar komen
alleen maar ongelukken van. Nee, als
klöpper mocht ik proberen om het wild in
beweging te krijgen. Waar we na een dagje
in De Hel en omstreken mee thuis kwamen?
Ik zou het niet meer weten. Wat me wel is
bijgebleven, is de after-party in de toenmalige jachthut van de familie Tellman. Het was
gezellig.
Gezellig was het absoluut ook tijdens mijn
tweede jacht, eind vorige maand in de
bossen nabij Mellin. Een gehucht dat tot aan
Die Wende in 1989 net in het voormalige
Oost-Duitsland lag. Met een buurman die
zijn sporen als klöpper wel heeft verdiend
(met minimaal één jacht per jaar) was ik
door een niet nader te noemen ondernemer uit ons dorp uitgenodigd deel te
nemen aan deze bijzondere drukjacht. Deze
ondernemer, laat ik hem voor het gemak
Otto noemen, had ons vooraf al gebrieft
over hetgeen ons te wachten stond. Op
het terrein van een Duitse graaf zou een
bont gezelschap van Duitse (land)adel en
Nederlandse jachtliefhebbers de bossen
afstruinen op zoek naar vossen, reeën, wilde
varkens en edelherten.
Het zou een gedenkwaardig weekend
worden, beloofde ‘Otto’. En dat werd het.
Om de ‘uitslag’ maar gelijk te verklappen:
verdeeld over de gehele dag werd ruim
negentig stuks wild naar de eeuwige
12

jachtvelden gestuurd. Een score die iedereen tot grote tevredenheid stemde. En zelfs
nog wat hoger had kunnen uitvallen als een
van de jagers zo attent was geweest om
het wilde varken op de korrel te nemen dat
onverwachts mijn pad kruiste in het dichte
struikgewas van Mellin. Nog steeds weet ik
niet wie er meer schrok: die onervaren –zich
van geen gevaar bewuste- Nederlandse
klöpper of dat enorme Duitse zwijn dat
knorrend in de bosjes lag.
Omdat me snel duidelijk was dat mijn aanwezigheid op die specifieke plek niet langer
wenselijk was, maakte ik dat ik weg kwam.
Althans, dat probeerde ik. In mijn haast om
een veiliger plek te vinden, struikelde ik
tamelijk onhandig over een boomtak. Mijn
buurman had al gezien dat er wat aan de
hand was. Ik was plotseling van zijn radar
verdwenen. Op de plek waar ik me zou
moeten bevinden, zag-ie alleen nog maar
wat boompjes heen en weer gaan. Toen
ik weer in zijn gezichtsveld kwam, was
het eerste wat-ie me vroeg: waar is je bril?
Die bleek ik dus kwijt te zijn geraakt bij de
valpartij na mijn ontmoeting met het zwijn.
Gezien de omvang van het beest leek het
me niet zo verstandig om uitvoerig te gaan
zoeken. Dat ik er zonder kleerscheuren vanaf kwam, was sowieso al een kwestie van
‘Schwein haben’, zoals onze oosterburen dat
zo mooi zeggen.
Net als veertig jaar geleden was de after-party zeer, zeer gezellig. Met een goed
hapje eten, grote pullen bier en/of kleine

glaasjes ‘Korn’ voor de vermoeide en dorstige jagers en klöppers. Duitse jagermansliedjes, oude Schotse volkswijsjes en aansluitend een echte Jäger-disco, waarbij onze
gastheer als eerste het goede voorbeeld
gaf op de dansvloer. Absoluut hoogtepunt
van de avond was natuurlijk de uitreiking
door de graaf himself van een wandelstok
met een gedenkplaatje (‘Gross Wismar 26
oktober 2019’) aan de twee Holländische
Treiber die zo goed van hun taak hadden
gekweten. Glunderend van trots namen we
dit onverwachte aandenken in ontvangst.

Zonder bril maar een geweldige ervaring
rijker reden we de volgende dag huiswaarts.
Onderweg het hele weekend nog eens
geëvalueerd. Inmiddels heb ik me al bij de
opticiën gemeld voor een nieuwe bril. Wie
in de nabije toekomst ooit verzeild raakt in
de buurt van Mellin, daar een wandeling
maakt door de prachtige bossen van de
graaf en onderweg op een varken met een
zwarte bril stuit, hoeft niet bang te zijn dat
hij of teveel gedronken heeft. Die bril is van
mij en ik wil hem nog altijd terug.
Stephan

KIEK ES
KIEK ES!
Niet voor het eerst is de digitale wisselbeker
vorige maand verstuurd naar de familie
Oude Egbrink. Dit keer waren het Job en
Anne, die ons als eerste het goede antwoord wisten te geven.
De foto is inderdaad genomen bij het elektrakastje op het kerkplein. Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat het
succesvolle duo dit keer enige ondersteuning kreeg van opa André. Waarmee het
bewijs is geleverd dat de rubriek Kiek Es!
door jong en oud goed wordt gelezen.
Onderhand mag ook worden gesteld dat
Kiek Es! de ideale manier is om ons dorp
echt goed te leren kennen. Job, Anne en
natuurlijk op opa André, van harte gefeliciteerd met jullie fraaie beker.
Ook voor dit Luutke maakten we weer een
detailfoto van een herkenbaar stukje De
Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij
deze plaat heeft gemaakt, kom dan gauw
naar de Facebook-pagina van Kiek Es:
www.facebook-com/kiekesintluutke. In de

reacties onder het betreffende bericht kunt
u de locatie doorgeven.
Veel succes en geef uw ogen opnieuw
goed de kost als u door ons prachtige dorp
loopt.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 10 november
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het
Plechelmuskoor
Voorganger
: Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: Mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Bart Rolink en Lars Grote
Beverborg

Woensdag 13 november: 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 17 november
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het herenkoor
Voorganger
: Pastor J. Kerkhof Jonkman
Lectrice
: Mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Michelle en Christiaan Steenbekke
10.30 uur

: Doopviering

Woensdag 20 november: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 24 november Caeciliafeest
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: Pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: Mevr. T. Hesselink
Misdienaars
: Ytse De Cock van Delwijnen en Eva Oude Egbrink

Intenties:
Zondag 10 november:
Tonnie Oosterbroek, Gerard Heijdens, Johan Closa Reynes,
Mevr. Boers-Brookhuis, Hubert Velthuis, Gerhard Koertshuis,
Ans Lucas-Olde Theussink, Mini Badart-Pots, Truus Beernink-Borggreve.
Jaargedachtenis:
Ouders Notkamp-Nijhuis, Ouders Gilbers-Raatgerink,
Annie Vlutters-Kamphuis, Echtpaar Christenhusz-Schasfoort,
Overleden fam. Jeunink, Lies Schasfoort, Johan Grashof, Johan Bulter,
Dien Nijhuis-Tijhuis (Dorpsstraat), Lies Christenhusz-Schasfoort, Frans Giesselink.
Zondag 17 november:
Echtpaar Lentfert-Seiger, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Gerhard Koertshuis,
Herman Koertshuis, Hennie Beernink (Nachtegaalstraat), Bennie Gilbers,
Ine en Ben Rikkink, Mini Badart-Pots, Truus Beernink-Borggreve.
Uit dankbaarheid t.g.v. onze trouwdag.
Jaargedachtenis:
Ouders Lentfert-Nijhuis, Jan Schaepers, Ouders Schaepers-Nolten,
Ouders Leussink-Wiggers, Ouders Gilbers-Nolten.
Zondag 24 november:
Ouders Jeunink - Pots, Annie Vlutters-Kamphuis, Johanna Kristen-Beld,
Echtpaar Welhuis-Westerik, Gerhard Koertshuis, Johan Beernink (Hoge Kavik),
Hubert Sweerts, Ouders Nijhuis-Tijhuis (Dorpsstraat), Tonnie Oosterbroek,
Truus Beernink-Borggreve, Tot zekere intentie.
Jaargedachtenis:
Marie Breukers-Brummelhuis, Herman Pünt, Gerard Heijdens,
Ouders Nijhuis-oude Lohuis ,

Woensdag 27 november: 19.00 uur Eucharistieviering
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Overleden:
Truus Beernink-Borggreve, Populierendijk 7. Op de leeftijd van 97 jaar.
Pastorpraat:
CHRISTUS KONING
Beste mensen,
De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we Christus Koning. Nou is het
koningschap in het algemeen in onze dagen aan heroverweging onderhevig.
Alleen ceremonieel of meer? Wat moeten we dan aan met het feest van Christus
Koning? Is dat geen verouderde titel? Misschien is het goed daarover na te
denken. Jezus zelf zegt :”Mijn koningschap is niet van deze wereld“. Het is dus
iets heel aparts. Het heeft te maken met een uniek programma van
dienstbaarheid, van recht, van vernieuwing. Aan het koningschap van Jezus recht
doen is dus heel modern. Wanneer wij Jezus koning noemen gaat het over hele
nieuwe dingen : gerechtigheid, welzijn, vrede voor allen.
Wij staan, als wij het evangelie van deze feestdag beluisteren, toe te zien op
Golgotha. Het evangelie valt onthutsend met de deur in huis: toen Jezus aan het
kruis hing….. Daarvoor had hij toegegeven aan Pontius Pilatus, dat hij koning
was, als knecht van God, als vriend van de mensen. Hij had zijn leerlingen de
voeten gewassen. Hij had het brood genomen en gebroken: “Dit is mijn lichaam
gegeven voor jullie” En hij had ook de wijn genomen: “Dit is mijn bloed, vergoten
voor jullie en alle mensen om te komen tot een nieuw verbond“. In het
koninkrijk van God was het koningschap van Jezus er een van de dienst; dat was
zijn programma. Dat programma had kennelijk de “goede“moordenaar die naast
Jezus aan het kruis hing begrepen. Hij kent het geheim van deze koning en vraagt
aan Hem om vergeving en die komt: “Heden nog zul je met mij zijn in het
paradijs“. Het koningschap van Jezus werkt: er is een nieuw begin, er is
vergeving, er is liefde :het koninkrijk van God breekt door. Het verlangen naar
dat koninkrijk belijden we keer op keer als wij bidden: “Uw Naam worde
geheiligd, Uw wil geschiede, Uw Koninkrijk kome op aarde”. Dat verlangen kwam
ook van Jezus zelf. Hij laat ons niet los, opdat wij elkaar niet loslaten. Hij koos
partij, opdat wij partij kiezen voor vrede en recht. Zijn koningschap heeft
duidelijk toekomst: als leerlingen van Jezus anno 2019 mogen wij medewerkers
zijn in het koninkrijk van God, mensen die Jezus bijstaan in Zijn nederige en
trouwe dienst.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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Dag voor ouderen in het parochiecentrum de Lutte.
Op woensdag 13 november a.s. wordt er door de Diaconiewerkgroep
van de St Plechelmus geloofsgemeenschap een dag van samenkomst
georganiseerd.
Vanaf 10.30 uur is er ontvangst met koffie.
Pastor Ingrid Schraven opent deze ochtend die als thema heeft: Ouder worden
doen we samen!
Daarna is er een optreden van het koor uit Denekamp o.l.v. Charles
Brummelhuis.
Hierna is er een gezellig samenzijn met een warme maaltijd, aangeboden
door de geloofsgemeenschap. Het einde zal circa 13.30 u zijn.
Opgave voor deze bijeenkomst voor 12 november bij het Parochiesecretariaat
tel. 551203 of bij Gertrud Emmerink 06-12325046.
Diaconiewerkgroep.

Uitnodiging Adventsvieringen
Op de vier zondagen van de advent (1, 8, 15, 22december ) zijn er weer
Adventsvieringen in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.
In de Adventstijd bereiden we ons met vier thema's voor op het geboortefeest
van Jezus Christus. Wij doen dat lezend uit de Schrift, zingend, biddend en
overwegend. Ook een beeld-meditatie maakt er deel van uit. Om in de
adventssfeer te komen, zingen ‘onze jonge zusters uit Indonesië’ aan het begin
van elke viering twee adventsliederen. Iedereen die met ons mee wil vieren is
van harte welkom. De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een
half uur. Zusters Franciscanessen Gravenallee 30 7591 PE Denekamp.
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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

