ontwikkeling van het kerkenbos mede mogelijk door oliebollenactie
openingsviering herinrichting kerkenbos 2011
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Trio uit De Lutte voeren jongerencarnaval Losser aan

#Arrest @gerechtshofarnhem
van 17 december 2019 inzake
#geschil over #recreatiewoning, #woonwijk, #freeriders in
#DeLutte. Inwoners in ongelijk
gesteld. delutte.com/nieuws/

Agenda
7 jan
8 jan
11 jan
11 jan
11 jan
12 jan
18 jan
19 jan

Nieuwjaarsbijeenk. Losser
Kaarten SV De Lutte
Bruidsbeurs Wedding Splash
Natuurwerkocht. Duivelshof
De Voute Partie - Vereeniging
Tuffelstekn Tuffelkeerlkes
Eerste Galazitting
Matinee Galazitting

Play along concert St Plechelmus Harmonie: wie doet er mee?

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2020
Januari
7 Nieuwjaarsbijeenkomst gem. Losser
8 Kaarten SV De Lutte
11 Bruidsbeurs Wedding Splash 		
11
11
12
18
19
20
21
22

Paviljoen het Lutterzand
Natuurwerkochtend Duivelshof
De Voute Partie - De Vereeniging
Tuffelstekn Tuffelkeerlkes
Eerste Galazitting Bosdûvelkes
Matinee Galazitting Bosdûvelkes
KBO Lezing glazenier Schoemaker
Jaarvergadering ZijActief 19:30 uur
Kaarten SV De Lutte

Huisartsenpraktijk Brandenburg Elferink
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de 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.
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Loterij ten bate van carnavalsloodsen
24 Derde Galazitting Bosdûvelkes
25 Literatuurfestival Lutterzand
25 Vierde Galazitting Bosdûvelkes +
25
26
26
29
30

Orde van Verdienste
Het Heilig Vormsel
Literatuurfestival Lutterzand
Winterwandeling - Tourist Info
Wandeling Kuiergroep
Lezing Herman Koch - Wilmersberg

Februari
5
5

Jaarvergadering De Zonnebloem
Kaarten SV De Lutte

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.
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, 3 loopt van 28 januari tot 18 februari 2020
kopij inleveren woensdag 22 januari voor 20:00 uur via e-mail.
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De beide carnavalsverenigingen in De
Lutte, de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes
hebben een vurige wens om hun carnavalsloodsen uit te breiden. Dit kost uiteraard
veel geld. Nu hebben beide verenigingen,
naar voorbeeld van 20 jaar geleden, een
loterij georganiseerd. De loten kosten 100
euro per stuk en kunnen een 1e prijs opleveren van 10.000 euro. Leden van beide
verenigingen verkopen de loten.
Zondag 15 december zijn tijdens de instuif
bij café/zalencentrum De Vereeniging,
residentie van De Bosdûvelkes, de eerste
loten officieel verkocht. Het was een klein
maar heel belangrijk begin van een grote
wervingsactie voor uitbreiding van de gezamenlijke carnavalsloodsen in De Lutte.
Alle (werkende) leden van de Bosdûvelkes
en Tuffelkeerlkes gaan de komende dagen
proberen loten te verkopen. Met de opbrengst daarvan wordt de uitbreiding van
de carnavalshal bekostigd. Dat is niet alleen de plek waar wagenbouwers en loopgroepcommissies van de zusterverenigingen maanden lang warm en droog aan
hun wagens en loopgroepen werken. Het
is ook de kweekvijver voor jongeren die
willen leren met techniek en hun handen
om te gaan. Van leren lassen, schilderen,
creatief met materialen omgaan tot het
toepassen van elektrotechniek en naaien
van kledingkostuums, alles wordt er uit de
kast gehaald.
Ondanks de carnavaleske rivaliteit is de sociale samenhang tussen de bouwers van

beide carnavalsverenigingen groot. Om ze
veilig te laten werken en ruimte te bieden
voor materialen, moeten de loodsen uitgebouwd worden. De wervingscommissie
rekent er op dat elk lid van de verenigingen
twee loten verkoopt. Omdat 100 euro per
lot best veel is, mikken ze bij de verkoop
vooral ook op buurten, sportclubs, personeelsverenigingen en vriendengroepen
die net als zij weten hoe belangrijk het is
om samen de schouders onder leefbaarheid en gezelligheid te zetten.
Onder het motto ‘Veur de Lutt en deur de
Lutt’ hopen de carnavalsverenigingen een
ton binnen te halen. In totaal zijn er 1.000
loten à 100 euro per stuk te koop bij leden
van de Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes.
De vergunning voor de verbouwing is er
ook al. Nu is het voor de wervingscommissie even wachten op een spoedige
verkoop.
De trekking is op 3 juni 2020.

Feestmiddag de Zonnebloem
Op zaterdag 8 februari 2020 is de jaarlijkse feestmiddag van de Zonnebloem.
Aanvang 14:30 tot ongeveer 17:30 uur in het dorpshoes Erve Boerrigter.
Voor de gezelligheid mag u gerust iemand meenemen.
De Zonnebloem
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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

Verdwenen kerkklokken en metalen.

In juni 1941 werd door Rijkscommissaris
A.Seys-Inquart, de hoogste baas van de
Duitse bezetters besloten dat Nederland
ook materialen moest (in)leveren die de
Duitse industrie kon gebruiken voor de
oorlogsvoering in Europa. Dat begon met
de verplichting dat alle voorwerpen van
lood, koper, nikkel en tin moesten worden ingeleverd… maar dat werd natuurlijk
massaal niet gedaan !
Potten en pannen werden nog liever in de
grond begraven of verstopt dan te worden
ingeleverd bij de Duitse bezetter en men
stak soms de draak met deze maatregel.
Mijn vader vertelde eens dat iemand met
een kruiwagen naar het inleveradres liep om zijn koperwerk in te leveren en dat was
: één cent !
Muntgeld was echter wel nodig in het dagelijkse leven en
daarom kwamen er in plaats
van de koperen, zilveren en
nikkel munten : zinken munten ( zie foto) Ook de beeltenis van Koningin Wilhelmina
verdween zo doende steeds
meer want dat wilde de
Duitse bezetter ook niet
meer.
Alle gebruikelijke afbeeldingen van de Koningin in
b.v. de gemeentehuizen,
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rechtbanken en andere openbare gebouwen werden verboden.
IJzer en staal kon de Duitse oorlogsindustrie ook goed gebruiken voor o.a. de bouw
van tanks en kanonnen en spoorwegmaterieel voor de opmars naar Rusland.
Nederland werd verplicht om 500 km.
spoorrails te leveren en dat betekende het
einde van de spoorlijntjes van Oldenzaal
naar Denekamp en van Oldenzaal naar
Losser.
In 1896 was in Oldenzaal opgericht de
Nederlandse -West faalse -Stoomtram
Maatschappij (NWSM), die een spoorverbinding realiseerde van Denekamp via
Oldenzaal en Losser naar
Gronau. Bij het begin van
de Eerste Wereldoorlog liepen de treinen niet door tot
Gronau maar tot Glane maar
na 1918 werd deze spoorverbinding weer hersteld. In de
jaren dertig werd de NS eigenaar van deze spoorverbinding Oldenzaal – Losser die
na 1936 alleen nog werd gebruikt voor goederenvervoer
naar o.a. van Heek-Scholco
in Losser. In 1937 kwam ook
deze goederendienst een
einde en bleven de rails nog
een tijdje ongebruikt liggen
(in afwachting op betere

tijden?) Door de
opkomst
van
het
Openbaar
Vervoer per bus
was het reizigersvervoer op
de
trambaan
Oldenzaal
–
Losser al in 1935
gestopt. In 1943
werden dus op
last van de Duitse
bezetter alle rails opgebroken en afgevoerd naar Duitsland.
Ook de kerkklokken kon de Duitse bezetter
goed gebruiken voor de oorlogsindustrie
en ook deze werden dan ook “gevorderd” .
Alleen klokken met een uitzonderlijke historische waarde werden gevrijwaard van
deze vordering zoals bijvoorbeeld de klokken in de Plechelmustoren in Oldenzaal.
Die historische waarde hadden de kerkklokken in De Lutte en Losser niet en op 17
februari 1943 werden de kerkklokken dan
ook uit de toren van onze kerk gehaald
waarvoor wel enig hak- en breekwerk
noodzakelijk was rondom de galmgaten
(zie foto)
De klokken uit De Lutte en Losser werden eerst opgeslagen bij de NV Sesamhavenbedrijf in Enschede en later afgevoerd naar een opslagterrein in Zwolle van
waar ze verdwenen zijn naar Duitsland.
Het geluid van de kerkklokken verstomde
behalve in Overdinkel waar men het geluid van de kerkklokken van de Gerhardus
Majella-kerk tijdig op grammofoonplaten
had vastgelegd en op bepaalde tijden
maakte men hier gebruik van.
Zes jaar lang moesten de gelovigen van de
Lutte het doen zonder klokgelui want pas
in 1949 kwamen er nieuwe kerkklokken
waarover ik al een keer heb geschreven
heb in ‘t Luutke .
Voor degenen die het nog niet wisten of

vergeten zijn :
ik schreef toen
ook dat wanneer
iemand is overleden de kerkklokken worden
geluid en wel als
regel om 10.30
uur op de ochtend
wanneer
dit
overlijden
bekend is geworden. Nog eens ter informatie: indien een
man is overleden wordt eerst de “grote”
c.q. zware klok geluid en na 2 minuten alle
andere klokken en wanneer een vrouw is
overleden eerst de middelste klok en daarna de andere twee klokken. Wanneer een
kind is overleden wordt eerst de kleinste
klok geluid maar gelukkig komt deze volgorde weinig voor !
Volgende keer weer een ander oorlogsgeluid !
Tonnie Bekke
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Thuiswedstrijden V.V. Lutheria

Museumplusbus met Zonnebloem en KBO

Vrijdag 10 januari

Zaterdag 18 januari

19:00

14:00
14:00
16:00
18:00

Lutheria DS 2 – Volley ’68 DS 2

Vrijdag 17 januari
19:00
21:00
21:00

Lutheria DS 4 – WVC Volley DS 2
Lutheria DS 3 - ISIVOL DS 1
Lutheria DS 5 - Rosstars DS 3

Lutherai MB 1 – Rosstars MB 1
Lutheria MC 1 – Ti-Volley MC 1
Lutheria DS 2 – Webton Hengelo DS 1
Lutheria MB 2 – Pollux MB 2

Woensdag 22 januari
19:30

Lutheria DS 1 – S.V.I. DS 1

Zie voor actuele informatie de website: www.lutheria.nl of de
Facebookpagina: www.facebook.com/lutheriadelutte

Stichting Kerkebos super blij met mooie opbrengst
Op oudejaarsdag worden traditioneel
oliebollen gebakken én verkocht vanuit
de garage van de pastoor. Zo’n vijftien
vrijwilligers met daaronder bestuursleden van de stichting EN pastor Henk
Jacobs (80) zijn van 05:30 uur tot plusminus 15:00 uur in de weer om ongeveer
3600 oliebollen te maken en te bakken.
Niets machinaals, alles met de hand. De
verkoop startte om 09:00 uur maar al om
08:00 uur waren de eerste ‘klanten’ aan
de ‘kraam’. Het was druk, rond de klok
van 11:00 uur stond de rij tot aan de kerk.
Uiteraard werden de oliebollen afgenomen om de smaak, verschillende mensen kwamen zelfs voor een tweede keer
om in te slaan, maar ook heel veel kopers ondersteunden het doel. Bezoekers
uit Hengelo, Oldenzaal, Denekamp en

Duitsland stonden in de rij voor de oliebollen en gaven soms ook royaal fooi
voor het goede doel. Het totale bedrag
van de opbrengst (maar liefst 1450 euro)
wordt namelijk besteed aan het onderhoud van ons aller mooie kerkenbos. Een
kerkenbos met goed onderhouden wandelpaden, serene rustplaatsen en mooie
uitkijkpunten. Een stukje De Lutte waar
we trots op mogen zijn.
Voor de 3600 bollen werden 180 pakken
Koopmans oliebollenmix ingekocht bij
de plaatselijke Spar. Met ondersteuning
van dezelfde Spar Schreur en van de poelier Wolbert (alle emmertjes en olie recycling), al het papier naar Jong Nederland,
lege plastic olieflessen werden apart
aangeboden, werd een mooi resultaat
bereikt.

Armband Gevonden in de buurtbus
op vrijdag 13 december is er in de buurtbus een armband gevonden.
Voor meer informatie: Buurtbusvereniging De Lutte, secretariaat: tel: 0541551877
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Op uitnodiging van de Museum Plus
Bus gaan wij op donderdag 6 februari
a.s. een dagje naar het Fries Museum in
Leeuwarden. De Museum Plus Bus rijdt
voor groepen senioren die door hun leeftijd/lichamelijke conditie geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De minimum
leeftijd is 70 jaar. In de bus is plaats voor 2
vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel, en
16 rollators of opvouwbare rolstoelen.
Het vertrek is om 9:00 uur vanaf erve
Boerrigter, uiterlijke instaptijd 8:45 uur.
In het museum wordt u om 11:30 uur een
kop koffie aangeboden, daarna volgt er
een rondleiding. Om 13:15 uur krijgt u
de lunch, daarna is er gelegenheid om

zelf rond te kijken. Vertrek uit het Fries
Museum 14:45 uur. De bus vertrekt om
15:15 uur weer naar huis. De eigen bijdrage
voor deze dag is € 5,00.
Daarna is er de mogelijkheid voor een afsluitend etentje bij de Vereeniging, kosten
€13,50, incl. een consumptie.
Opgeven kan tot 10 januari, vol=vol.
Leden van de Zonnebloem kunnen zich
opgeven bij Irma Spitshuis tel. 551662.
Leden van de KBO bij Marian Voerman tel.
551805 of Aty Nijhuis tel. 511392

Play along concert Sint Plechelmus Harmonie: wie
doet er mee?
Muziek maken is net zoiets als fietsen: als je het een keer kan, verleer je het niet meer!
Heb jij in het verleden een blaas- of slagwerkinstrument bespeeld en ben je benieuwd
of je het nog kan? Of bespeel je deze nog steeds, maar lijkt het je leuk om een keer
met een orkest/slagwerkgroep mee te spelen? Geef je dan op voor het Play along
concert van de Sint Plechelmus Harmonie.
Op zondagmiddag 7 juni geven we een concert onder de bomen in het centrum van
De Lutte. Hierbij mag iedereen uit De Lutte en omstreken die een blaas- of slagwerkinstrument bespeelt meedoen. Voorwaarde is wel dat je een aantal repetities meespeelt. Deze repetities starten voor de slagwerkgroep op maandag 6 april van 19.30
– 21.00 uur en voor het orkest op dinsdag 7 april van 19.30 – 21.30 uur. De repetities
vinden plaats in dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14 in De Lutte.
Enthousiast geworden en wil je graag meedoen? Opgeven kan tot en met zondag 1
maart via playalongsph@gmail.com. Ook voor vragen kan je ons bereiken via dit mailadres.
Heb je nu geen ervaring met een blaas- of slagwerkinstrument, maar lijkt het je heel erg leuk om mee
te doen? Of lijkt het je sowieso leuk om een instrument te gaan bespelen? Aarzel dan niet en neem
contact op met Carlie Koersthuis via 0541-552100
of mail naar playalongsph@gmail.com.
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Trio uit De Lutte voeren jongerencarnaval Losser aan

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
Goede voornemens
Op het moment dat ik deze column intik,
hebben we al lang, breed en vaak bijzonder luidruchtig afscheid genomen van het
oude jaar. Voor ons ligt alweer een nieuw
jaar vol met beloften, kansen en uitdagingen. De ene nog mooier dan de ander.
Een mooi moment om terug te kijken op
de laatste dagen van 2019 en goede voornemens te maken voor 2020. De week
tussen kerst en oud en nieuw stond voor
mij in het teken van twee belangwekkende gebeurtenissen: de 25ste verjaardag van mijn zoon en de allereerste Lutter
Oudejaarsconference.
Om met de eerste ‘mijlpaal’ te beginnen, die werd opgeluisterd met halve
Abrahams en spandoeken met zwaar poëtische teksten. Alles bij elkaar opgeteld
ben je al gauw drie dagen zoet met het organiseren van zo’n feestje. In die periode
moest ik regelmatig terugdenken aan mijn
eigen 25ste verjaardag. Die verschilde volgens mij niet veel van mijn 24ste en 26ste
verjaardag. Wat lekkers bij de koffie, bakjes met chips en borrelnootjes op tafel,
een schaal met kaas en worst, twee kratjes bier in de koelkast en klaar is kees. Let
the party begin! Veel mooier dan je 25ste
verjaardag schijnt het niet te kunnen worden. Vraag me trouwens wel af hoe deze
generatie gaat uitpakken als er geen halve
maar een hele Abraham onder de carport
staat. De lat ligt nu immers al akelig hoog.
Omdat het gat tussen 25 en 40 (megastoel
bij de voordeur) extreem groot is, gaan er
nu stemmen op halverwege die rit – als je
de bijzondere leeftijd van 37,5 jaar aantikteen leuk feestje te organiseren. ‘Doen’ zou
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ik zeggen.
Mijlpaal 2 had ‘the day after’ plaats. Perfect
was de 1e Lutter Oudejaarsconference
misschien nog niet, geslaagd, gezellig en
voor herhaling vatbaar was het zeker wel.
Een volgepakt dorpshoes zorgde voor de
nodige nervositeit. Zowel bij de artiesten
(de een wat meer dan de ander) als het
Dorpstheater-team. Die zenuwen konden
gelukkig niet verhinderen dat meer dan
140 Luttenaren genoten van een heerlijk avondje uit. Prachtig ook dat zoveel
(oud-)dorpsgenoten hun medewerking
verleenden. Door de techniek voor hun
rekening te nemen, apparatuur, podiumdelen en Sekt-glazen ter beschikking te
stellen of heerlijke oliebollen aan te leveren. Geweldig!
Al dat moois hebben we achter de rug.
In 2020 staan ons nieuwe uitdagingen en
mijlpalen te wachten. De definitieve eliminatie van de laatste niersteen die me al drie
maanden plaagt, behoort overduidelijk tot
de eerste categorie. Wél aangenaam is het
organiseren van een vervolg op de succesvolle eerste editie van ‘Zölf Met Nemm’n’
in ons prachtige openluchttheater én de
tweede Lutter Oudejaarsconference in het
Dorpstheater. Oh ja, voordat ik een derde
persoonlijke mijlpaal vergeet: op de langste dag van het jaar mag ik een verjaardagstaart aansnijden waarop ‘60’ staat. Een
feestje waarbij spandoeken en Abrahams
taboe zijn. Wat er wel zal zijn? Wat lekkers
voor bij de koffie, chips, borrelnoten, kaas,
worst en bier.
-Stephan-

“Hier stet- e- da!” galmde het zaterdagavond door de bomvolle carnavalstent achter
Café Hotel Smit in Losser. Met trots maakte het J.K.L. (Jongerenkarnaval Losser) de 39e
jongerenprins bekend van de gemeente Losser, Jongerenprins Bram Koop uit De Lutte.
De jongerenprins is al sinds zijn jongere jaren actief lid bij De Tuffelkeerlkes. Daar houdt
hij zich voornamelijk bezig met de wagenbouw en is lid van de Raad van Elf. Naast zijn
bezigheden met de carnaval, is hij werkzaam bij Tijdhof-Hobema Aannemers BV en
vindt hij het ook leuk om piratenmuziek te draaien. Carnaval viert hij samen met zijn
adjudanten Bart Leferink en Jurre Siemerink ook beiden uit ons Hellehonddorp.
Bart Leferink studeert Elektrotechniek aan het Saxion. Sinds 2016 is hij lid van de Raad
van 11 van De Bosdûvelkes en is hij actief bij de wagenbouw.
Jurre Siemerink is net als Bart ook lid van De Bosdûvelkes. Hij maakt deel uit van de Raad
van 11 en zit hij in het bestuur van de Wagenbouw. In het dagelijks leven is Jurre bezig
met het behalen van zijn opleiding Bedrijfseconomie aan het Saxion.
Ze vieren carnaval onder hun motto: “Leu goat an de kant disse kammeröa komt oet’t
Tuffelland!”

KIEK ES
Kiek es!
Dat het juiste antwoord zou worden gegeven voor de opgave in het vorige Luutke
was natuurlijk niet zo verwonderlijk. Wie
de moeite nam om de foto goed te bekijken, kan het immers niet zijn ontgaan dat
er absoluut een tandheelkundig aspect
aan dit plaatje was verbonden. Marion
Nijhuis was dat niet ontgaan. Zij telde 1 en
1 bij elkaar op en wist ons te melden dat
de foto was gemaakt bij de tandartspraktijk aan de Lossersestraat. Omdat dat het
enige juiste antwoord was, is de befaamde
digitale wisselbeker inmiddels per glasvezel verstuurd naar de winnares.
Ook voor dit Luutke maakte Tessa weer
een detailfoto van een herkenbaar stukje
De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie 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 12 januari
9.00 uur
: Communieviering m.m.v.
Plechelmuskoor
Voorganger
: Pastor H. Jacobs en I. Schraven
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Misdienaars
: Christiaan Steenbekke en Ytse de Cocq van Delwijnen
Woensdag 14 januari

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 19 januari
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Eva Oude Egberink en Tess Kleissen
Woensdag 21 januari

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 25 januari
19.00 uur
: H. Vormselviering m.m.v Dameskoor
Voorganger
: Mgr. H. W. Woorts en I. Schraven
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Bart Rolink en Lars Beverborg
Collecte
: 2e collecte voor het Jongerenpastoraat
Zondag 26 januari
09.00 uur
: Viering
Voorganger
: mevr. G. Maseland
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Misdienaars
: Michelle en Christiaan Steenbeke
Woensdag 28 januari
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: 19.00 uur Eucharistieviering

Intenties
Zondag 12 januari:
Bernard Schopman, ouders Nijhuis-Koertshuis, Hans Damgrave, Gerhard
Koertshuis, Herman Koertshuis, Ria Grundel-Schiphorst, Jan Heijdens, Gerard
Heijdens, Annie Niehof-Nolten, Riky Visser-Koertshuis, Gerard Boers.
Jaargedachtenis:
Ouders Schiphorst-Grashof, Bennie Schasfoort (Merelstraat), ouders groote
Beverborg-Snippert, Michel Ikink.
Zondag 19 januari:
Overleden fam. Hampsink, overleden fam. Schopman, Gerhard Koertshuis,
Frans Maseland, Riky Visser-Koertshuis, Gerard Boer,
Uit dankbaarheid 50 jarig huwelijk.
Zaterdag en zondag 25 en 26 januari:
Fien Bosch-Wekking, Gerhard Koertshuis, Herman Koertshuis,Betsie HaafkesMuntel, Michel Ikink, Jan Paus, Daan Paus, Mirjam Paus, Riky Visser-Koertshuis,
Gerard Boers.
Jaargedachtenis:
Rikie Benneker-Schasfoort, ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Ben uit het
Broek, Hubert Velthuis, ouders uit het Broek-Gilbers.
Overleden:
Gerard Boers, Synagogepassage 1-04, Denekamp. Op de leeftijd van 84 jaar.
Riky Visser-Koertshuis, Merelstraat 15. Op de leeftijd van 79 jaar
Pastorpraat:
Aanstaande bezoek aan pater Hennie Haamberg in Brazilië.
Van 17 tot en met 27 maart ga ik samen met mijn echtgenote Elly op bezoek bij
missionaris pater Hennie Haamberg in Brazilië. Reeds verschillende keren heeft
hij mij uitgenodigd om zijn missiepost eens te bezoeken en nu gaat het ervan
komen. De tickets hebben we al in ons bezit en 17 maart is het zover. Al enkele
jaren hebben we een vriendschap opgebouwd tijdens de vakanties die hij hier
doorbracht. Pater Hennie Haamberg is geboren in Tilligte waar hij opgroeide in
een boerengezin. Als achttienjarige vertrok hij vanuit Zenderen met negen
medestudenten naar Brazilië, waar hij zijn verdere studie vervolgde.
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In 1964 werd hij priester gewijd en na elf jaar kwam hij voor het eerst weer
terug in zijn vaderland en droeg in zijn geboortedorp Tilligte zijn Eerste Heilige
Mis op. Naast het parochiewerk heeft hij zich in Brazilië ook ingezet voor de
opleiding van priesterkandidaten. Zo was hij o.a. rector en spirituaal van het
Groot-Seminarie in Sao Paulo. Maar pater Hennie trok zich vooral het lot aan van
de armen in de samenleving en probeerde hen te helpen een nieuwe toekomst
op te bouwen. Dit is nog altijd zijn grote drijfveer, ook al is hij reeds de tachtig
gepasseerd. Momenteel woont hij in een klooster in de stad Mogi das Cruzes,
ongeveer een uur rijden van Sao Paulo. Naast het plaatselijke parochiewerk
houdt hij zich bezig met vier concrete projecten:
De Boerderij voor opvang verslaafden en zwerfjongeren.
Een Bezinningscentrum waar mensen weer op verhaal kunnen komen, zich
verdiepen in het geloof en werken aan hun eigen ontwikkeling.
De Gaarkeuken bij het klooster waar de allerarmsten elke avond kunnen komen
eten. Deze gaarkeuken wordt geheel bekostigd door giften uit Nederland.
De Sociale werkplaats waar kinderen van de allerarmsten onderwijs krijgen,
waaronder kinderen van ouders die verslaafd of alcoholist zijn.
Dagelijks pendelt pater Hennie heen en weer tussen deze projecten die gerund
worden door plaatselijke mensen. Hij ziet zijn missionering in Brazilië als zijn
levensroeping en nog altijd is hij met hart en ziel betrokken bij de allerarmsten
en hun levenssituatie.
Graag zou ik samen met u deze projecten willen ondersteunen door bij ons
bezoek ook een geldelijke bijdrage te kunnen overhandigen.
Mocht u het werk van pater Hennie willen ondersteunen, dan kunt u uw gift
storten op bankrekening: NL 70 ABNA 0590787306, t.n.v. J.B.P. Kerkhof
Jonkman, onder vermelding van gift pater Hennie Haamberg.
Wij houden u op de hoogte van ons bezoek en hopen op sympathie en steun
voor zijn levenswerk, die hij zelf deels financiert met zijn eigen pensioen.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Op zaterdag 25 januari is er om 19:00 uur in onze Plechelmuskerk de viering van
het Heilig Vormsel. 14 kinderen uit groep 8 ontvangen dan van Mgr. H.W.
Woorts het sacrament van het Vormsel.
Onder begeleiding van hun ouders en vrijwilligers van de parochie zijn de
kinderen al een paar maanden bezig met de voorbereidingen hiervan.
Ze werken aan de hand van het project ‘Vormselkracht’ zodat ze weten wat het
inhoud om een gelovig en goed mens te zijn. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.
Mirakel van Amsterdam (stille omgang)
Graag wil ik U wijzen op een interessante lezing over dit onderwerp. Deze lezing
wordt gegeven door de heer Jos Witteman, een broeder van de Broederschap
van het Mirakel van Amsterdam. Met deze lezing wil men het belang van dit
Eucharistisch wonder opnieuw onder de aandacht brengen en daarmee de
deelname aan de Stille Omgang bevorderen. Juist in het jaar van de Eucharistie is
de deelname hieraan een goede en zinvolle combinatie.
De lezing vindt plaats op dinsdag 24 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van
de Lambertusbasiliek te Hengelo , Wemenstraat 2.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020
Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de
pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen
Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november
2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig
Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg
Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof
Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in
voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de
definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan € 2000,00 met een
volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere
informatie, neem dan contact op met dhr. A. Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

Viering H. Vormsel
H. Vormsel
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nu ook op
zondag geopend

Iconen schilderen in de Plechelmus in De Lutte
Woensdag middag of donderdag middag; (beide bij voldoende deelname).
22 jan, 29 jan, 5 feb, 19 feb, 26 feb, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, en
1 april. Van 13.30 uur tot 16.15 uur. Kosten: alle materialen inbegrepen € 185.00
penselen 4 stuks € 15.00. Cursus leider; Jos Bentert, iconenatelier St Josef. Info;
jbentert@gmail.com, 06-2290870 Schilder of tekenervaring is niet nodig.
Het is niet de icoon maar de weg er naar toe die het hem doet
Bobby Rootfeld en Sanna van Elst-Workshop en concert
Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna van Elst
(blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert met o.a.
Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. Dit duo, bekend
als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen behaald. Het concert is
bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 uur is voor kinderen in de
leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog kind voelt! Kinderen die
meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het concert. De workshop is
gratis, na afloop vrije gift.
Wanneer: Zondag 26 januari om 14.00 uur workshop
Zondag 26 januari om 15.30 uur concert
Waar:
H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), Nicolaasplein 1,
Denekamp
U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. Het
aanmelden is niet verplicht.
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
Bankrekening Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi NL91RABO

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

