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@GEMEENTELOSSER

Losserse vrijwilligersorganisaties ontvangen in totaal ruim
187.000 euro aan coronacompensatie.
TUFFELPROAT ONDERWEG

2021: EEN NIEUW (ST.JOZEF) JAAR

TC KARDOES IS KLAAR VOOR HET
NIEUWE SEIZOEN

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Advertentie

Hondenschool Happy Hond zoekt nieuwe locatie.
Wegens afbraak van de huidige locatie ben ik op zoek naar een
nieuwe locatie in De Lutte of omgeving (Driehoek Losser-DenekampOldenzaal).
Te huur of te koop gezocht:
Een (gras)veld of weide van 600 m2 of meer.
Bij voorkeur met gebruik van een onderkomen (schuur/stal/hal) voor
de lessen bij slecht weer.

Theo Böcker
06-24838965 of E-mail: theo@happyhond.info
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Veilig Thuis Twente 0800-2000
WIJZ 		
053-537 7400
Fundament
053-536 9400

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.
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, 4 loopt van 2 maart tot 23 maart 2021
kopij inleveren woensdag 24 februari voor 20:00 uur via e-mail.
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KRONIEK DE LUTTE
2021: EEN NIEUW (ST.JOZEF) JAAR

We leven al weer enkele weken in het
nieuwe jaar en iedereen ongetwijfeld
met gemengde gevoelens. Wat zal het
brengen? Achter ons ligt het bewogen en
bijzondere jaar 2020 dat met name door
het coronavirus wereldwijd tot grote veranderingen en aanpassingen heeft geleid.
Géén grootschalige evenementen, z.v.m.
thuis werken, ingrijpende gebeurtenissen
in het onderwijs, in de sportwereld en het
verenigingsleven, weinig vakantiemogelijkheden, enz. Nog steeds hebben we
veel vraagtekens bij het begin van het
nieuwe jaar. Wat zal dat brengen ?
Zien we de toekomst pessimistisch in of
toch wat optimistisch? Ik behoor tot de
laatste groep, want …. er zijn nu vaccins
(al moeten we nog wel even op onze
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beurt wachten) en ….. er zijn vele spreekwoorden/gezegdes die vertellen dat je
nooit moet opgeven. Ook in de geschiedenis zie je dat. Na regen komt er weer
zonneschijn! Na een oorlog of revolutie
komt er weer vrede …. al moeten we soms
wel veel geduld hebben. Het wordt dus
wel weer beter... ook in 2021!
Voor De Lutte kan het zelfs een bijzonder
jaar worden en waarom? Wij hebben iets
bijzonders: een St. Jozefkapel!
Wat ongetwijfeld weinig mensen weten is
dat Paus Franciscus in december het jaar
2021 heeft afgekondigd als het St.Jozefjaar. Honderdvijftig jaar geleden werd
St.Jozef uitgeroepen tot patroonheilige
van de universele Kerk en Paus Franciscus
wil in zijn apostolische brief “Patris Corde”
( d.i. “met een vaderhart”) er nog eens op
wijzen dat St.Jozef een voorbeeld is voor
alle mannen. Als hoofd van de Heilige
Familie had hij de zorg voor Maria en het
kind Jezus en als timmerman verdiende
hij zijn brood voor dit gezin. Mede daarom
werd hij ook de patroonheilige voor alle
bouwvakkers en arbeiders en die hebben we ruimschoots in ons kerkdorp en
omgeving.
Ook wordt hij afgeschilderd als zorgende voor “een zalige dood” want bij zijn
overlijden stonden ongetwijfeld Maria en
Jezus aan zijn sterfbed. In het gebrandschilderde raam boven het St.Jozef altaar
in onze kerk is dat mooi afgebeeld. (zie
foto)
Overal in het Twentse landschap zien we
landkruisen en Mariakapelletjes waar we

even stil kunnen staan of zitten om na te
denken of ”iets te vragen”, maar nergens
vinden we in Twente een plekje in het
buitengebied waar we dit kunnen doen
bij St.Jozef. Alleen in Zuid Limburg en
Brabant zijn enkele kapelletjes gewijd aan
St.Jozef. Wat dat betreft is De Lutte weer
uniek.
Vroeger stonden er in het kerkenbos
aan het processie pad een drietal kapelletjes gewijd aan resp. Plechelmus,
Willibrordus en St. Jozef,w maar geleidelijk aan zijn deze verdwenen. Als eerste
de St. Jozefkapel want op die plaats
kwam rond 1922 het St. Jozefklooster dat

na vertrek van de zusters in 1971 werd
afgebroken. Nu staat hier het nieuwe
gezondheidscentrum.
Bij de grote opknapbeurt van het kerkenbos ruim 10 jaar geleden werd door vrijwilligers een nieuwe kapel gebouwd aan
het einde van het beukenlaantje dat het
kerkenbos inliep vanaf de plaats waar het
afgebroken St. Jozefklooster stond. In het
verleden heb ik hierover al eens geschreven in een kroniek. In 2010 werd deze
kapel ingewijd evenals het St. Jozefbeeld
beeld dat afkomstig was uit de tuin van
het ziekenhuis in Oldenzaal.
Wat is de moraal van dit verhaal?
Met de hellehond, het Lutterzand , de
slingerende Dinkel, het Arboretum,
de landgoederen en de Lutter bergen
hebben we unieke plekjes in en rond ons
dorp maar aan dit rijtje kunnen we nog
iets toevoegen: een St. Jozefkapel, want
die staat in Twente alleen maar in De
Lutte! Denk daar eens aan als je er langs
wandelt en/of inspiratie zoekt.
Tonnie Bekke
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MOESTUINVERENIGING DE BRON
Het begint langzamerhand weer te kriebelen. Je eigen onbespoten groenten
(en eventueel fruit) verbouwen. Het
moestuincomplex ligt aan het eind van
de Ambachtstraat. Een mooi stukje natuur waar je helemaal tot rust komt en
de vogels op je schop gaan zitten om
een worm te bemachtigen. Op dit moment zijn er door ouderdom en overlijden enkele kavels vrij. De kavels zijn 100
m2, maar je kunt ook de helft huren, als
je dit teveel vindt. De huurprijs bedraagt
30 euro voor een hele kavel en 15 euro
voor een halve kavel. Het eerste jaar betaal je een entreeprijs van 5 euro. Je krijgt
dan een sleutel van de opslagruimte.

Daarnaast hoef je zelf niet voor tuingereedschap te zorgen. Je mag alles gebruiken van kruiwagen, schop, greep tot
“tuffelpoter” toe. De leeftijd van de leden
varieert van twintigers tot tachtigers, zowel man als vrouw. Voor een gering bedrag kun je de tuin ook laten omploegen
als je hem zelf niet wilt/kunt omspitten.
Ook wordt er gezamenlijk mest besteld.
Is een moestuin iets voor jou en heb je
groene vingers dan kun je contact opnemen met de voorzitter Gerard Kempers
(tel. 0657765852). Hij kan meer informatie
geven en eventueel bij interesse met je
naar een kavel gaan kijken.

TUFFELPROAT ONDERWEG
Het voelt niet zo, maar toch
is het carnavalsweekend
aanstaande. Hoe anders
hadden we ons dat weekend
voorgesteld.
Om carnaval dit jaar niet volledig aan ons voorbij te laten
gaan, komt carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes met een
speciale editie van hun carnavalsmagazine, Tuffelproat.
In deze bijzondere tijd willen De Tuffelkeerlkes toch iets van zich laten horen. Dit is de
periode waarin De Lutte normaal gesproken feestelijk is versierd, mensen verkleed
over straat gaan en langs de optocht staan.
Benieuwd naar de speciale uitgave? Houd dan tijdens het carnavalsweekend de brievenbus goed in de gaten! Dan valt Tuffelproat op de mat. Heb je op dinsdag 16 februari
2021 nog geen exemplaar ontvangen, meld je dan even bij de redactie (redactie@
tuffelkeerlkes.nl ). Dan wordt er alsnog één bezorgd. Alvast veel lees- en puzzelplezier
gewenst en good goan!
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EHBO DE LUTTE
Ook na de persconferentie van dinsdag 2 februari jl. hoorden we, wat
we al hadden verwacht. De lockdown duurt nog zeker een maand.
Mede hierdoor heeft het bestuur in samenspraak met de instructeurs
besloten om de herhalingslessen en de AED cursussen die gepland
stonden in februari en maart geen doorgang te laten vinden. Gezondheid staat voor
ons voorop!
Eind maart zal de situatie opnieuw worden bekeken en wordt besloten hoe we verder
gaan. Deze info zal net als eventuele andere informatie per mail aan de leden kenbaar
worden gemaakt. Ook heeft het bestuur als tegemoetkoming in deze rare tijd besloten
dit seizoen geen lidmaatschapsgeld te innen.
Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten tijdens de oefenlessen, evenementen
of andere activiteiten. Maar bovenal blijf gezond!
Bestuur EHBO – vereniging St. Martinus

BIBLIOTHEEK LOSSER BEPERKT GEOPEND
Helaas blijft ons land nog even in lockdown. Gelukkig mag de Bibliotheek in Losser
beperkt openblijven. Dit betekent dat de Bibliotheek geopend is voor het ophalen
van reserveringen en het terugbrengen van materialen. De locaties in De Lutte en
Overdinkel zijn gesloten t/m dinsdag 9 februari.
Reserveren kan op verschillende manieren:
•
Via onze website
•
Met de Bibliotheek app
•
Stuur ons een mailtje: infobibliotheek@stichtingfundament.nl
•
Telefonisch - van maandag t/m vrijdag is de Bibliotheek in Losser tussen 10:0017:00 uur telefonisch bereikbaar op 053-5382137.
Zodra het item voor je klaar ligt, krijg je hierover een bericht en kun je het ophalen.
Alle materialen worden automatisch verlengd tot 3 maart 2021. Je hoeft dus geen
boete te betalen voor de materialen die in deze periode dienden te worden ingeleverd. Zo hoef je niet per se de deur uit om jouw boeken te komen inleveren. Alle
materialen die nu worden uitgeleend krijgen ook de vervaldatum van 3 maart 2021.
Let op! Er gelden aangepaste openingstijden.
De Bibliotheek is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 10:00 en 17:00 uur.
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE
LUTTE
Door Corona worden we weliswaar beperkt in onze werkzaamheden, maar weet dat we onvermoeid doorgaan met
onze projecten. We zoeken nog steeds vrijwilligers die ons
gaan helpen met het opzetten van een Repair-Café en ons project “Gas Terug”. Voor het
Repair-Café hebben zich al mensen opgegeven, maar vooralsnog lukt echt starten niet.
Voor het project “Gas Terug” zijn er al mensen die de onlinecursus willen volgen. We zijn
druk met de organisatie hiervan. Dat vergt creativiteit maar het gaat ons lukken en op
een later tijdstip zullen we de resultaten kunnen ervaren. Meld je aan als vrijwilliger voor
het Repair-Cafe en voor de online cursus “Gas Terug”.
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

‘BUNÃ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË’ 25 JAAR
kerktoren gehesen die aan het eind van
de Hellehondsdagen werd geveild en…
gekocht door SV De Lutte, zodat de beer
bij mijn afwezigheid wel in de kantine
aanwezig was.

In 2021 bestaat de stichting ‘Bunã Ziua
kinderen in Roemenië’ 25 jaar! De stichting die zijn bestaan te danken heeft aan
de basis in De Lutte.Het begon ooit toen
ik als vrijwilliger uit De Lutte naar een
Roemeens kindertehuis vertrok. Toen
was ‘het Berenproject’ de rode draad
op de Hellehondsdagen en werd ik (totaal overrompeld) met een beer in de
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Er is in 25 jaar een boel gebeurd; de stichting in Roemenië bestond vorig jaar al 20
jaar. En ze voeren, zo goed als zelfstandig, nog steeds prachtige projecten uit
voor kinderen en gezinnen. Ikzelf ben
langs de zijlijn nog betrokken bij de stichting in Roemenië
In de komende uitgaves hoort en leest u
meer over dit jubileum en de historie via
ons dorpsblad.
‘Bunã Ziua
Christel Visser

POTGRONDACTIE SINT PLECHELMUS HARMONIE
Op zaterdag 13 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van de Sint Plechelmus Harmonie
plaats. Ook dit jaar hebben alle bewoners van de dorpskern, de Luttermolen en het
buitengebied van De Lutte de mogelijkheid om potgrond te bestellen. Vanwege corona verkopen wij alleen op bestelling die vooraf betaald moet worden. Op zaterdag 13
maart leveren de leden van de harmonie uw potgrondbestelling vanaf 10:00 persoonlijk
bij u thuis af. Mocht u niet thuis zijn dan leggen we de bestelling bij u neer. Op deze manier bent u er zeker van dat u veilig en op afstand de potgrond in ontvangst kunt nemen
omdat er geen contact nodig is.
De kwalitatief zeer goede potgrond zal bij u afgeleverd worden in zakken van 45 liter,
voor de prijs van € 3,75 per zak. Voor 3 zakken betaalt u slechts € 10,- en dit werkt bij
een veelvoud van 3 zakken zo door. Mocht u 6 zakken bestellen dan betaalt u dus €
20,- enzovoort.
U kunt vanaf heden uw bestelling doorgeven via:
•
(bij voorkeur) onze website www.plechelmusharmonie.nl en vervolgens betaling
via de bank op NL38 RABO 0130398411 t.n.v. Sint Plechelmus Harmonie en onder
vermelding van uw adres;
•
vul onderstaande bestelstrook in en lever deze samen met het verschuldigde bedrag in.
Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw steun zodat we achteraf kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie. Mocht u vragen hebben dan
kunt u die altijd mailen aan potgrondactie@plechelmusharmonie.nl.
Met muzikale groet,
Sint Plechelmus Harmonie

Potgrondactie Sint Plechelmus Harmonie 2021
Ik bestel hierbij ..… zak(ken) potgrond van 45 liter ad. € 3,75 (per drie zakken € 10,-)
welke aan huis afgeleverd worden op 13 maart 2021.
Naam

:………………………………………………………………………………

Adres

:.………………………………………………………………………………

Telefoon

:.………………………………………………………………………………

Deze bestelstrook kan ingeleverd worden bij:
Mart Koertshuis, Boerrichterstraat 2, 7587 AS, De Lutte
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TC KARDOES IS KLAAR VOOR EEN NIEUW SEIZOEN!
Nadat we door de Coronamaatregelen
onze banen en kantine weer moesten
sluiten, hebben we niet stilgezeten. Onze
banen waren namelijk aan renovatie toe
en daarnaast bestond de wens om qua
verlichting te verduurzamen. Voor dit project is een werkgroep opgericht en dat
heeft erin geresulteerd dat zij met een
plan van aanpak zijn gekomen. Op 14 december jl. hebben wij via een digitale extra
algemene ledenvergadering de plannen
voorgelegd aan onze leden. Zij hebben
akkoord gegeven voor renovatie van de 4
bestaande gravelbanen en LED verlichting.
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle
gang. Daardoor zullen wij aan het begin
van het nieuwe seizoen de beschikking
hebben over prachtige nieuwe banen.
Jeugd TC Kardoes
Onze jeugdafdeling zit in de lift. In 2020 hebben wij maar liefst 23 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Hiervan hebben 13 jeugdleden ook wintertennislessen gevolgd.
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De samenwerking
met Approach en
tennisleraar Daan
Stegge verloopt prima en ook dit jaar
zullen zij voor ons
de tennislessen verzorgen. Informatie over tennislessen zal
binnenkort op onze site en op de site van
Approach tennis te vinden zijn. Inmiddels
is ook de Jeugdcommissie bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen .
We hebben al een aantal leuke activiteiten
gepland.
Op woensdag 10 maart verzorgt Ron Naafs
van Lekker Fit Losser een Bootcamp voor
onze jeugdleden. Om 16.00 uur starten
we op het grasveld achter de kantine.
Inmiddels hebben onze jeugdleden hiervoor een uitnodiging ontvangen. In februari/maart zullen we weer schooltennis verzorgen voor de groepen 3 t/m 6. Via Lekker
Fit Losser (www.lekkerfitlosser.nl) kunnen

kinderen t/m 12 jaar zich weer inschrijven
voor 4 gratis tennislessen op ons park. De
lessen worden gehouden op: Maandag 12,
19 en 26 april en 3 mei van 15.00 uur tot
15.45 uur en Vrijdag 9, 16, 23 en 30 april
van 15.00 uur tot 15.45 uur. In maart/april
zullen we ook weer starten met de reguliere tennislessen. Aanmelden kan vanaf half
februari via www.approachtennis.nl/kardoes. Het seizoen zullen we openen met
een kind-ouder toernooi en april start ook
de competitie voor onze 5 jeugdteams.

Senioren TC Kardoes
Approach zal ook lessen voor senioren
gaan verzorgen. Lessen kunnen overdag
gegeven worden en van maandag t/m
donderdagavond. Inschrijven kan vanaf
medio februari via www.approachtennis.
nl/kardoes. We hopen dat we dit jaar een
leuk tennisseizoen tegemoet gaan en
wensen iedereen alvast veel tennisplezier.
Bestuur en Jeugdcommissie TC Kardoes

JOJO, DE OUDSTE HOND VAN DE LUTTE
In oktober 2020 zijn mijn man en ik met onze Jack Russell in De Lutte komen wonen.
Ons viervoetertje luistert naar de naam Jojo en is een ware voetbalfanaat!
Vanwege zijn voetbal capaciteiten werd hij in 2010 vergeleken met Arjan Robben en
was hij in datzelfde jaar te zien in ‘Omroep Flevoland’ en nog eens op SBS6 in ‘Hart
van Nederland’.
Voetgangers bleven regelmatig stilstaan en genoten van de technieken die ons
hondje subliem onder de knie had!! Zo kon hij 20 meter vooruit rennen terwijl hij
tegelijkertijd de voetbal wel 10 keer op zijn kopje liet stuiteren, legde de bal stil met
zijn schoudertje om daarna de voetbal met zijn schoudertjes te sturen tot weer vlak
bij je voeten!
Gegeven moment spraken mijn man en ik alleen nog over ‘soccer’ en niet meer over
‘voetbal’, want elke keer dat het woord voetbal werd gezegd, stond Jojo paraat bij de
voordeur. En Engels begreep hij gelukkig nog niet!
Nu is onze Jojo a.s. februari precies 17 jaar en 8 maanden en voetballen kan hij helaas
niet meer, maar zwemmen in de zomer doet hij nog graag en ook de wandelingen in
het prachtige landschap van Twente doen we meer dan ooit!
Ons dierbaar hondje geniet nog volop van het leven en ik vraag me oprecht af of wij
misschien het oudste hondje hebben van de Lutte?
Met hartelijke groet,
Lorena de Jong-Kiemeney
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

ALLES WAT DE BOEL VERPEST
Corona. Ik heb bijna een jaar lang mijn best gedaan om er niet over te schrijven, want
wat moet je nog schrijven? Alles is al gezegd. Maar het duurt nu wel erg lang hè? En het
concrete perspectief op verbetering lijkt ook nog wel érg ver voor ons te liggen. Al die
mensen die ziek zijn in ‘t dorp en het constante besef dat we ook zonder dat we het
weten het virus bij ons kunnen dragen. De angst dat we daardoor ook anderen kunnen
besmetten. De kinderen die al wekenlang thuis zijn. Wel fijn hoor al die extra tijd samen,
maar mijn eigen werk moet ondertussen ook gewoon af.
En dan zijn mijn miniprobleempjes nog te verwaarlozen, vergeleken bij het leed dat zich
in andere families voordoet. ’t Is allemaal nogal wat. En ik moet eerlijk bekennen dat er
dagen bij zijn dat het een flinke weerslag heeft op mijn humeur. Maar gelukkig bestaat
er klagen, en dat mag nog gewoon. Bij wet tenminste, want er zijn vast mensen die vinden dat je in mijn situatie niet mag klagen, maar die negeer ik even.
Want pottomme, die rellende idioten nou weer hè…?! Net toen we dachten dat het niet
erger kon, trapt een stel onverlaten onze steden aan puin. Omdat ze het niet eens zijn
met de maatregelen? Ik vraag me zelfs af of ze enig besef hebben van deze maatregelen,
of überhaupt van de wereld om hen heen. Die avond dat het MST werd belaagd, lag ik
nog lang wakker. Ik kon niet geloven in wat voor een verrotte wereld we beland waren,
en dat die ieder jaar wat verder lijkt weg te rotten. Onze kinderen lopen hier misschien
nog wel tachtig jaar rond. Man, man, man, waar gaat dat heen? Urenlang keek ik praatprogramma’s om de werkelijkheid beter tot me door te laten dringen.
Bij Jinek zit Maaike Neuféglise, de eigenaar van de verwoeste Primera winkel in Den
Bosch. Haar verhaal maakt me nog bozer dan ik al was. Haar levenswerk is in een paar
minuten tot aan de grond toe gesloopt, alles is kapotgeslagen en de winkel compleet
leeggeplunderd. En vanwege de winkelsluitingen hadden ze het al zo zwaar. Vol ongeloof luister ik naar wat ze vertelt, totdat ze haar handen voor haar gezicht slaat en breekt.
Eva vraagt waar haar tranen vandaan komen. Ik vond dat nogal een onnozele vraag,
want dat leek me duidelijk…
Maar Maaikes antwoord houdt me nog steeds bezig. Ze zegt dat ze zich de dag na de
rellen meer dan ooit is gaan beseffen in wat voor een mooi land ze woont. Hoe dankbaar
ze is voor alle berichtjes, bloemen en acties die er zijn opgezet. Hoe hartverwarmend ze
het vindt dat de wereld de armen om haar heen heeft geslagen… En ik realiseer me dat
dát het is. Dat dát is waar het om draait. Dat we ons niet moeten focussen op alles wat de
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boel verpest. Maar juist op alles wat mooi is, op alles wat góed gaat. Dankbaar zijn voor
alles wat er nog wél is. Het geluk vinden in de kleine dingen die nog wel kunnen en in
de mensen om ons heen. En dan gaan we misschien vanzelf een beetje minder klagen,
want jullie hebben gelijk, ik heb niks te klagen!
Tessa

KIEK ES
Dat hij ons dorp aardig goed kent, heeft-ie al vaker bewezen. Meerdere keren is de digitale wisselbeker op zijn mailadres afgeleverd. Ook dit was Rick Damhuis er als de kippen
bij om het juiste antwoord te geven voor onze rubriek Kiek Es! Hij had het helemaal goed
gezien toen hij ons meldde dat de
tekening een detail betrof van het
Mariakapelletje aan de Bavelsweg
bij de voormalige jeu de boulesbanen. Rick, gefeliciteerd, de wisselbeker staat volgens mij al in je
woonkamer.
Ook dit keer heeft Babs Oude
Elferink een tekening gemaakt
van een herkenbaar stukje De
Lutte. 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
- met inachtneming van de RIVMregels- door ons prachtige dorp
loopt.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 14 februari:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v herenkoor
Voorganger
: pastor J. van den Bosch
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Zaterdag 20 februari:
18.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke
Zondag 21 februari:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Zondag 28 februari:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor I. Schraven
Lectrice
: mevr. M. Brookhuis
Intenties:
Zondag 14 februari: Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Jan Heijdens, Gerard
Heijdens, Annie Niehof-Nolten, Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Jan Kuipers,
Henny Nordkamp, Ouders Olde Riekerink-Roufs.
Jaargedachtenis: Martijn Olde Riekerink, Bennie Gilbers, Ouders Grote
Beverborg-Steggink, Ouders Huisken-Reimer, Gerhard olde Nordkamp,
Herman Oude Egbrink.
Zondag 21 februari: Overleden fam. Punt, Gerhard Koertshuis, Dieny Veltmaat,
Marietje Punt, Jan Kuipers, Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Henny Nordkamp,
echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Elly Pross-Mensink.
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Jaargedachtenis: Ouders Steunebrink-Benneker, Ouders Nijkamp-Schopman,
echtpaar Christenhusz-Schasfoort, Johan Kortman, Gerhard Olde Riekerink,
Meine Maartens, Ouders Visschedijk-Frielinck, Henk Bekkedam,
Ouders Schasfoort-Smellink.
Zondag 28 februari: Herman Kristen, Dieny Veltmaat, Marietje Punt, Ouders
Grunder-Kalthegener (van de buren), Jan Kuipers, Henny Nordkamp.
Jaargedachtenis: Antoon Seijger, Gerrit Olde Rikkert (Oldenzaal), Suzette NijhuisOude Groote-Beverborg, Ine Olde Hendrikman-Luyerink.
Pastorpraat
De neiging is groot om in deze tijd van lockdown en avondklok te focussen op
wat er allemaal niet goed gaat, wat er niet kan, hoe zwaar het is en alles waar we
schande over spreken. Daarom wil ik zonder de gevolgen van de Corona crisis te
bagatelliseren een ode brengen aan hen die dat in deze complexe tijd meer dan
ooit toekomt. Ooit riep de trainer bij de scheidsrechtersvereniging waar ik mijn
wekelijkse training afwerkte, : “Zijn er nog amateurs voor bier?” De aanwezige
scheidsrechters schoten in de lach, maar ik realiseerde mij daarna dat het woord
amateur in de eerste plaats liefhebber betekent. En ja, er waren genoeg
liefhebbers voor een biertje. In ons spraakgebruik heeft het woord amateur de
wat negatieve klank van “niet zo goed als een professional” gekregen. Jammer is
dat, want wat is er nu mooier dan mensen die hun taak als liefhebber uitvoeren,
met liefde. Een term uit dezelfde categorie is vrijwilliger. Vrijwillig; vanuit je
eigen vrije wil. Het woord zegt iets over de instelling waarmee mensen in een
organisatie, binnen Lumen Christi in dit geval, werk verzetten. Vrijwillig maar
niet vrijblijvend, wordt er dan gezegd, want er wordt wel op je gerekend. Zullen
we maar zeggen dat vrijwilligers amateurs zijn in de echte zin van het woord?
Liefhebbers die uit vrije wil en met liefde hun werk doen? Lumen Christi kent
talloze vrijwilligers. Ze zingen, vieren, lopen, poetsen, regelen, versieren,
schenken, dienen, bellen, lezen, delen uit en halen op....,en nog veel meer.
Zonder hen zou Lumen Christi niet functioneren. Vrijwilligers doen het werk met
plezier en grote inzet. En als het 1e communieproject of de vormsel
voorbereiding uitmondt in een feestelijke viering, als leden van de bezoekgroep
zieken en ouderen thuis hebben bezocht, als de kerk weer schoon is en feestelijk
versierd, als muziek in de viering uitdrukt wat woorden niet kunnen zeggen, dan
is er blijdschap en tevredenheid. Al het werk heeft ergens toe geleid. Je
investeert als vrijwilliger en krijgt er veel voldoening voor terug.
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Parochie en vrijwilligers varen wel bij een werkbare structuur op zeven locaties
van Lumen Christi. Zeker in een tijd waarbij de normale dagelijkse gang van
zaken binnen de parochie minder vanzelfsprekend is. Onmiskenbaar vormen
vrijwilligers de basis in de continuïteit van alle activiteiten. Vrijwilligers zijn van
groot belang. Zonder vrijwilligers zou de parochie niet zo levendig en actief zijn
als ze nu is. Onze noeste arbeiders in de wijngaard verdienen erkenning. Vanuit
die erkenning kunnen zij in gezamenlijkheid optrekken met professionals, ieder
met zijn of haar verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en open
communicatie. Samen kunnen wij ons in deze complexe tijd meer dan ooit
toeleggen op de taak en de opdracht van de Kerk om werk te maken van ons
geloof, om als christenen “zout der aarde en licht der wereld” te zijn.
Tom van Vilsteren
Vieringen Aswoensdag
Ondanks dat de doordeweekse vieringen vanwege corona voorlopig zijn
opgeschort, zal wel in alle kerken van onze parochie op 14 februari a.s.,
Aswoensdag, een viering zijn met oplegging van de As.
De vieringen in Lumen Christi zijn als volgt:
Beuningen:
9.00 uur pastor van Vilsteren
Noord Deurningen:
9.00 uur pastoor Munsterhuis
De Lutte:
19.00 uur pastor Schraven
Denekamp:
19.00 uur pastoor Munsterhuis
Tilligte:
19.00 uur pastor van Vilsteren
Lattrop:
19.00 uur pastor van den Bosch
Ootmarsum:
19.00 uur pastor Kerkhof Jonkman
Vanwege de beperkende maatregelen kunnen maximaal 30 gelovigen tot de kerk
worden toegelaten. U dient zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat
van uw eigen geloofsgemeenschap.
Pastoraal Team Lumen Christi
Aangepaste openingstijden parochiesecretariaat locatie De Lutte.
De aangepaste openingstijden van het parochiesecretariaat zijn:
Woensdag van 10.00 tot 10.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur. Tijdens deze openingstijden kunt u intenties
opgeven, maar ook bent u welkom om vragen stellen. Er is dan iemand van de
medewerkers aanwezig. Intenties kunnen ook doorgegeven worden via de mail
en schriftelijk in de brievenbus. Geld in envelop. Een intentie kost € 8,-Betaling kan ook via de bank. Er wordt dan een factuur gemaild of gestuurd.
Wilt u bij opgave de gegevens duidelijk vermelden.
Mail: delutte@lumenchristi.nl Tel. 0541-551203.
Postadres: Plechelmusstraat 7, 7587 AL De Lutte.
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De brievenbuspost en de mail worden geregeld gelezen en de telefoon wordt zo
mogelijk beantwoord. Ook kunt u via de website van Lumen Christi
www.parochielumenchristi.nl uw vraag of aanvraag mailen. Er staat een email
formulier onderaan de webpagina van locatie De Lutte.
Vastenactie
Vanwege de Corona perikelen is het diaconaal beraad in het nieuwe jaar nog niet
bijeen geweest. Daarom is op dit moment helaas niet bekend wat de opbrengst
is van de Advent actie. Bij een volgende gelegenheid zullen wij u daar graag over
berichten. Op voorhand danken wij u voor uw bijdrage.
Op 17 februari begint de veertigdagen tijd. Traditiegetrouw, maar vooral
gedreven door een innerlijke motivatie wordt er ook dit jaar een beroep gedaan
op een ieder om bij te dragen aan de vastenactie. Voor dit jaar is gekozen voor
het project “school voor kwetsbare groepen in Bangladesh.”
In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen vaak van landbouw. Veel
oogsten gaan steeds vaker verloren. De armoede groeit en kwetst met name
kwetsbare groepen. Een beroepsopleiding kan uitkomst bieden.
Bangladesh bestaat voor een groot deel uit een delta van grote rivieren die het
smeltwater uit het Himalaya gebergte afvoeren. Door de gevolgen van de
klimaatverandering heeft het land te maken met langere periodes van droogte,
moessonregens en orkanen, met enorme overstromingen tot gevolg. Oogsten
gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft onder de
armoedegrens. Zij leven veelal alleen van de landbouw en hebben geen andere
bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het is erg moeilijk voor
hen om een inkomen te verdienen. De organisatie Caritas Bangladesh wil
vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan, vaak weduwen en
alleenstaande moeders, mensen met een beperking en minderheden, in staat
stellen een inkomen te verdienen. Een inkomen waarmee zij hun familie kunnen
onderhouden. In het project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar
keuze. Zij komen met name uit gezinnen met een alleenstaande moeder en/of
gezinsleden hebben een handicap. Daarmee heeft het project een directe impact
op bijna 600 mensen. Caritas Bangladesh biedt een beroeps aanleiding aan in
losse modules, aangepast aan de doelgroep. De deelnemers zijn beperkt in hun
mogelijkheden om te reizen. De opleiding komt daarom naar hen toe. Lessen
worden op locatie gegeven. Het project richt zich op het creëren van
werkgelegenheid voor deze groep.
Tom van Vilsteren, Diaken
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Oproep aan alle Luttenaren
Zoals Tonnie Bekke schreef in een artkel in dit Luutke is 2021 door Paus Franciscus
uitgeroepen tot St Jozef jaar. En…. De Lutte is een van de weinige dorpen die, naast
de vele Mariakapellen, ook een St Jozefkapel heeft. Om dit jaar luister bij te zetten is
mijn oproep zijn er inwoners die beeldjes/den, doeken, boeken, kortom artikelen die
te maken hebben met St Jozef in hun bezit hebben die we gedurende voorjaar
/zomer 2021 kunnen tentoonstellen in de mooie, afgesloten, vitrinekasten in de
kerk. Misschien hebt u er een mooi verhaal bij, laat dat dan ook weten. We zullen de
te leen gestelde artikelen goed documenteren en er zorgvuldig mee omgaan zodat u
ze na afloop van de tentoonstelling weer goed in uw bezit krijgt. Mijn vraag is wilt u
aan dit unieke project meewerken? Het zou mooi zijn. Wilt u dan daarvoor contact
opnemen met Irma Onland tel 0639801529 mailadres onlandfam@gmail.com.
Bedankje Voedselbank / Werkgroep Diaconie
Het is al weer een aantal weken geleden dat wij onze actie in de kerken hebben
afgerond. Wij hebben nu een overzicht van het resultaat. Het was duidelijk dat de
opbrengst m.b.t. het verzamelen van boodschappen achterbleef in vergelijking met
voorgaande jaren. Dit heeft duidelijk te maken met Corona, waardoor de kerken
minder bezocht werden. Wel werd er door meer parochianen geld overgemaakt op
de voedselbank rekening om boodschappen voor te kopen. Ruim Euro 1000,--.
Ook werd er een oproep gedaan om DE punten te doneren. Dit werd een groot
succes. Totaal 611.000 DE punten. Deze worden door Douwe Egberts omgezet in
pakken koffie voor onze cliënten. Dank aan de parochianen voor de gaven.
Namens voedselbank en werkgroep diaconie.
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
astor Praat

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

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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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

