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Rommelmarkt v.v. Lutheria
KBO busreis voor alle senioren
Eerste Heilige Communie
KBO busreis voor alle senioren
Terugkomviering communicanten
Let op: dorpshoes Erve Boerrigter is tot nader order gesloten.
Onderstaande activiteiten in het dorpshoes gaan dus voorlopig niet door.

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 Spoedpost Hengelo via
telefoonnummer
088 - 555 1155
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

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, 7 loopt van 21 april tot 12 mei 2020
kopij inleveren woensdag 15 april voor 20:00 uur via e-mail.
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BERENJACHT
In het hele land staan duizenden beren
voor de ramen, zodat kinderen knuffels
kunnen zoeken als ze even een frisse
neus halen. Na België en Australië is er
een Nederlandse versie van de zogenoemde Berenjacht ontstaan. Het spel
helpt kinderen in een tijd van corona met
buitenspelen.
Na 2,4 kilometer wandelen door ons eigen dorpje (dat weet ik precies dankzij
een leuke app) hebben we er wel negen
gezien. Beren die naar
buiten staren. Vastgeklemd tussen lampen en vazen, met hun neuzen platgedrukt tegen een ruit of als silhouet achter
gordijnen.
Terwijl ik de hand van mijn jongste zoon
vastklem en dapper doorstap, herinner
me vroegere tijden waarin ik aan de hand
van mijn moeder meeliep. Maar toen waren het kaarsjes. Voor groe woonkamerramen. En er hoorde ook een populair
liedje bij over een zolderraam. Waarom
was dat ook weer? Of waren het twee
verschillende acties? Ik weet het niet

want ik was een kind.
Maar de indruk die dat toen op mij maakte is onuitwisbaar. Collectief onvermogen
om de zin te begrijpen en ongerustheid
over de uitkomst. Ik voelde de bezorgdheid van mijn ouders en dat zag ik weerspiegeld in het schijnsel van die kaarsjes.
Ik stel me zo voor dat mijn kinderen dat
nu ook zo ervaren. Ondanks al het nieuw
dat via apps en social schools direct
binnenkomt, wordt de waarheid voor
hen nu door knuffelberen achter ramen
verteld. Die zitten er niet voor niks; zij
kijken naar buiten en wij kijken terug.
Vol van verbazing, verwondering en
herkenning. Over wat we niet begrijpen,
niet kunnen bevatten maar wel samen
doormaken. Ook in De Lutte. Hoe dun
dat lijntje tussen kind, knuffelbeer en
de bittere werkelijkheid ook is, het is en
blijft altijd een levenslijntje als we dat
samen doen. Die beren op onze weg?
Die knuffelen we graag!
Irma Nadorp
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Op verzoek van het Commité “75 jaar bevrijding
De Lutte” schrijft Tonnie Bekke de komende maanden
verhalen over De Lutte tijdens de oorlog/bevrijding.

KRONIEK 75 JAAR BEVRIJDING DE LUTTE
2 APRIL 2020

BEVRIJDING DE LUTTE

Vorige keer ging het in deze rubriek over
de opmars van onze bevrijders richting
Twente en nu dit keer iets over de bevrijding van ons dorp. Gedurende de oorlogsjaren was het relatief rustig geweest
in ons dorp en omgeving maar nu werd
het dorp ineens bij de bevrijding geconfronteerd met oorlogsgeweld. De “Goede
week” van 1945 werd ineens een “bijzondere” week !
Op Goede Vrijdag 30 maart 1945 begon
dat n.l. met een bombardement op de
villa Egheria boven op de Tankenberg.
Generaal J.Blaskowitz , de bevelhebber
van de Duitse legers in Nederland had begin 1945 zijn bunkercomplex in Hilversum
al verlaten ( op terugtocht naar Duitsland
? ) en zijn intrek genomen in de villa
Egheria. Via de verzetsgroep Olthof was
dit doorgegeven aan Engeland en met
een aantal Engelse vliegtuigen werd deze
4

villa op 30 maart 1945 gebombardeerd
met raketbommen maar Blaskowitz was
helaas net vertrokken.
Op eerste paasdag (1 april) werd
Haaksbergen bevrijd door het 2e Engelse
leger onder leiding van generaal Dempsey
en onmiddellijk trokken de Engelsen
door naar Enschede terwijl de Canadese
troepen via het Twentekanaal optrokken
naar Hengelo. De Duitsers trokken zich
wanordelijk verder terug uit Enschede
en Oldenzaal richting Duitsland en in de
vroege ochtend van tweede paasdag (2
april) reden de eerste tanks Oldenzaal al
binnen.
Via de Bentheimerstraat trokken ze daarna
verder richting Bentheim en onderweg
kwam het tot een treffen met een groep
Duitsers die zich via Losser naar Nordhorn
wilde terugtrekken.
Pastoor Rüding kreeg tijdens de mis van
8 uur te horen dat de Engelsen over de
Bentheimerstraat reden en hij stopte
daarna de viering en vertelde de kerkgangers dat ze naar huis moesten gaan omdat
het te gevaarlijk werd. In het centrum van
het dorp waren n.l. steeds meer Duitse
soldaten gekomen met o.a. twee vrachtwagens vol munitie en twee veldkanonnen van het type Flak.
Het Bernardusgebouw werd door de
Duitsers gebruikt voor de opslag van
munitie en terwijl pastoor Rüding zelf met

kapelaan Ottink en enkele kerkgangers
gingen schuilen in de kelder onder de
sacristie brak buiten het oorlogsgeweld
los. De “ingesloten” Duitsers begonnen
n.l. te schieten op de Engelsen op de
Bentheimerstraat en dat werd uiteraard
met zwaar geschut beantwoord.
In een korte tijd veranderde het rustige
centrum van De Lutte in een waar slagveld. Het Bernardusgebouw werd grotendeels verwoest, café Welhuis (nu Plexat)
kwam in brand te staan en de winkel van
Sweerts werd ook zwaar beschadigd. Ook
sloeg een granaat in bij de kerk waarbij
het orgel wordt vernield evenals de
communiebank.
Na ongeveer anderhalf uur kwam
moeder-overste van het naastgelegen
St.Jozefklooster de kelder van de kerk binnen om te vertellen dat de Duitsers waren
vertrokken en de Engelsen het dorp hadden bevrijd. In de middag vertrokken de
Engelsen verder richting Duitsland en kon
men in het dorp beginnen met het opnemen van de schade en het herstel. Overal
lag nog munitie en een van de Duitse
kanonnen zou nog enkele jaren in het
dorpscentrum blijven als een herinnering
aan de bevrijding. Op de Beuningerstraat
ter hoogte van café Morsink ( nu
Bloemenbeek) kregen de Engelsen nog
twee Duitse militaire volkswagens in het
vizier die na een kort vuursalvo in puin
werden geschoten en hier sneuvelden
ook enkele Duitse officieren.
Gelukkig zijn er geen dorpelingen omgekomen bij de bevrijding van De Lutte
maar helaas wel enkele dagen later. Het
5-jarige zoontje Niek van de familie Poort
(hoofd der school) werd n.l. aangereden
door een militair voertuig toen hij de
Bentheimerstraat wilde oversteken.
In het ziekenhuis Heil der Kranken in
Oldenzaal kon men helaas niets meer
doen voor Niek en op ons kerkhof werd hij

daarna begraven . Direct bij de ingang van
ons kerkhof links ( zie foto) ligt zijn graf :
een onschuldig kind .. het enige slachtoffer van de bevrijding van De Lutte!
Denk daar eens aan wanneer men ons
kerkhof bezoekt of kransen legt bij de
oorlogsgraven. De Lutte is bevrijd en kan
gaan werken aan de toekomst!
Tonnie Bekke
Aanvulling op bovenstaande
Is er wéér een “wereldoorlog” uitgebroken (?) maar nu tegen een onzichtbare
vijand: het coronavirus. Net als in 19401945 leven we weer in een gespannen
tijd met veel “verboden”, zoals géén samenscholingen, reisverboden, veel belemmeringen in de vrijheid om te gaan
en staan waar we willen. Terug naar de
huiselijke kring. Een bijzondere ervaring dat we 75 jaar bevrijding niet kunnen vieren zoals we dat graag hadden
gedaan. We moeten dat helaas accepteren, maar ook nu geldt: Er komen betere
tijden! Geduld en uithoudingsvermogen worden weer op de proef gesteld,
net als in 1940/45. Sterkte hiermee!
Tonnie Bekke
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SINT PLECHELMUS HARMONIE BEZORGT POTGROND
Gezien de coronamaatregelen kunnen we
de potgrond alleen bezorgen als we 1,5
meter afstand houden. Hier houden wij
ons vanzelfsprekend aan, voor zowel uw
als onze gezondheid. Dit betekent dat afrekenen in contanten niet mogelijk is en we
moeten overgaan op betaling vooraf.
De prijs van een zak potgrond van 45 liter
bedraagt € 3,75 en voor 3 zakken betaalt
u € 10,- Dit werkt ook in veelvoud zo door.
Dus u betaalt € 13,75 voor 4 zakken, €
17,50 voor 5 zakken en € 20 voor 6 zakken,
enzovoort.
U kunt bestellen door een betaling te
doen. Dit kan op twee manieren:
•

•

Vanwege de coronamaatregelen hebben
we de geplande potgrondactie op zaterdag 14 maart moeten annuleren. Inmiddels
is bekend dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn wat betekent dat de actie op
korte termijn niet op de normale manier
kan plaatsvinden. Aangezien de potgrond
wel is ingekocht en geleverd staat deze
te wachten totdat er mooie bloemen en
planten in gepoot worden. Wij snappen
dat u daar niet tot juni mee gaat wachten.
Daarom willen we de bestellingen die zijn
geplaatst alsnog uitleveren. Dit geeft inwoners die niet besteld hadden omdat we
ook gewoon langskomen, alsnog de gelegenheid om potgrond te bestellen.
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Het verschuldigde bedrag overmaken
op NL38RABO0130398411 t.n.v. Sint
Plechelmus Harmonie o.v.v. uw naam,
adres en telefoonnummer.
Het verschuldigde bedrag in een envelop met daarop uw naam, adres en
telefoonnummer in de brievenbus
afleveren bij Mart Koertshuis aan de
Boerrichterstraat 2.

Aan de hand van het bedrag weten wij
hoeveel zakken potgrond u wenst. Wij komen uw bestelling dan op zaterdag 4 of 11
april bezorgen. Dit betekent dat bestellingen mogelijk zijn t/m donderdag 9 april
omdat we ook tijd nodig hebben voor de
verwerking.
Indien u reeds voor de actie van 14 maart
besteld heeft dan nemen wij per e-mail of
telefonisch contact met u op. Mocht u vragen hebben dan kunt u die mailen aan:
potgrondactie@plechelmusharmonie.nl

BOEKENKAST VOOR LUTTENAREN
Rare tijden met veel vrij tijd voor velen.
Onze bibliotheek in het dorpshoes is om
de coronavirus maatregelen gesloten.
Boeken lezen is een prachtig tijd verdrijf
in deze bizarre tijd. Maar wat als je boeken niet kunt lenen/ruilen bij de bieb?
In ons dorp is rechts naast de kerk een
boekenkast geplaatst. Inmiddels staan er
ongeveer 150 boeken, kinder-, jeugdboeken, thrillers en romans in de kast. U mag
hier naar believen boeken uithalen. Ook
mag u uw eigen boeken terugplaatsen.
Neem de genomen overheidsmaatregelen in acht! Let daarbij op voldoende afstand tussen elkaar, mocht het druk worden. Ook kunt u voor de zekerheid zelf

desinfecterende middelen meenemen
om het boek naar keuze te ontsmetten.
De organisatoren danken het bestuur van
de locatieraad van de Plechelmuskerk,
het bestuur en leden van de concertvereniging Semper Crescendo uit Losser
en de familie die de kast terbeschikking
heeft gesteld.
Er kan nog een tweede kast geplaatst
worden. Mocht iemand nog een mooie,
weersbestendige, kast terbeschikking
willen stellen, dan kan dat. Misschien is
er iemand die een regenbestendige plaat
of iets dergelijks heeft voor de kast? Mag
er zo bovenop!
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75 JAAR VRIJHEID…NU EVEN IETSJE MINDER
In de jaren ’30 van de vorige eeuw stak een virus op genaamd fascisme. Dat werkte
nogal aanstekelijk, want veel mensen raakten erdoor besmet. Het mondde uit in
een wereldwijde oorlog waar tientallen miljoenen mensen werden geraakt door de
consequenties. Er waren bezetters, vijanden, verraders, moordenaars. Op elke hoek
van de straat loerde het gevaar. Er werd een avondklok ingesteld. Het karige, smakeloze en weinig voedzame eten ging op rantsoen. Mensen moesten jaren met elkaar
in kleine duistere ruimtes verblijven zonder de mogelijkheid om met wie dan ook
nog contact te hebben. Elke dag, elk uur de angst dat je ‘gepakt’ wordt. Je familie,
vrienden werden de trein ingejaagd en je wist: die zien we niet meer terug. Vergelijk
dit eens met de toestand van nu…. En stop met klagen.
In de maanden die achter ons liggen is er veel aandacht geweest voor deze wereldoorlog. Een ‘wakker-worden-signaal’ over hoe zoiets kan ontsporen.
Veel energie, moeite en tijd hebben talloze dorpsgenoten zich getroost om de juiste
invulling te geven aan “75-jaar-bevrijding”. En dan wordt alles afgelast. De reden is in
dit geval ook een virus.
Mensen kom op. De beren die we op de weg zien, zetten we gewoon achter het
raam. En we koesteren de vrijheid die we nog steeds hebben, ondanks de beperkingen. De feestjes, tentoonstellingen en alle andere evenementen : die bewaren we
gewoon. En dat worden straks geweldige bevrijdingsfeesten! In dubbel opzicht. Ik
verheug me er al op.
Paul Wiefferink

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN
Activiteiten 75 jaar bevrijding De Lutte geannuleerd/
uitgesteld
Het zal u niet verbazen, maar het comité 75 jaar bevrijding De Lutte heeft ook moeten
besluiten alle activiteiten rondom deze viering op 2 tot en met 5 april, te moeten annuleren/uit te stellen. Wellicht gunt het Coronavirus ons rond 5 mei nog een mogelijkheid.
Er is een uitzondering, dat is de digitale expositie gemaakt door Jaap en Annemarie van
Daalen, deze loopt gewoon door en kan iedereen vinden op www.dedreemarken.nl/
nieuws
Het comité 75 jaar bevrijding roept alle bewoners op om op donderdag 2 april de vlag
uit te hangen tot zonsondergang.
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SAM’S KLEDINGACTIE 2020 UITGESTELD
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is dit jaar uitgesteld in verband met de coronacrisis, deze vindt nu plaats in de maand september. De exacte datum voor de kledinginzamelingsactie wordt te zijner tijd bekend gemaakt. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.
nl of bellen naar 088 2080100.
Namens de werkgroep Caritas

TC KARDOES: 4 GRATIS TENNISLESSEN
Door de coronaproblematiek heeft het
schoolsportproject, dat gegeven zou
worden door Approach, geen doorgang
kunnen vinden. Het is nog onzeker of de
4 gratis tennislessen op 20 april kunnen
starten op ons sportpark. Informeer op
onze website. De andere dagen zijn: 4-11
en 18 mei. De lessen worden gegeven
op maandagmiddag van 14.45 tot 15.30
uur. Is er veel belangstelling dan plannen we ook andere dagen in.
Inmiddels hebben zich door aanmelding via Lekker Fit Losser al 12 kinderen
ingeschreven voor de 4 gratis tennislessen. Wil je ook meedoen met deze gratis

tennislessen, of wil je meer informatie,
dan kun je je opgeven via: jeugdcommissietckardoes@gmail.com.
Na afloop van de lessen komt er een
hele leuke vervolgaanbieding. Vanwege
de onzekerheden door de Corona, kunnen we nu nog niet precies zeggen hoe
die eruit gaat zien.
Dat hangt o.a. af wanneer we weer
volledig kunnen starten. Alle zaken
m.b.t. Corona zullen we overigens zoveel
mogelijk publiceren op onze site: www.
tckardoes.nl
Jeugdcommissie TC Kardoes
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NIEUW PROJECT MET 11 WONINGEN IN DE LUTTE-OOST
Aan de Weidemolen in de Lutter wijk de Luttermolen komen binnenkort levensloop
bestendige woningen en ruime eengezinswoningen in de verkoop. Deze woningen
zijn gasloos en toekomstbestendig. In de woonwijk wordt binnenkort gestart met
de bouw van 11 woningen.
Het gaat hierbij om 10 2 onder 1 kap woningen en 1 vrijstaande, waarbij de vrijstaande woning en één blok van twee levensloopbestendig zijn met een slaapkamer
en badkamer op de begane grond.
De overige woningen zijn ruime gezinswoningen, waarbij 4 woningen een uitbouw
van 1,20m over de volledige breedte van de begane grond hebben. De woningen
worden energiezuinig gebouwd conform de eisen van het Bouwbesluit. Verwarming
en warm water wordt verkregen middels een energiezuinige luchtwarmtepomp. Op
elke woning komt een aantal zonnepanelen.
De afmeting van de kavels varieert van circa 220m² tot 256m² voor de 2 onder 1
kapwoningen tot maar liefst 391m² voor de vrijstaande woning. Alle woningen hebben een ruime tuin.

GEMEENTE WIL BEZOEK AFVALBRENGPUNT BEPERKEN
Het coronavirus heeft ook zijn effect op het afvalbrengpunt. Het is nu gedurende de
openingstijden op vrijdag en zaterdag en woensdagmiddag heel druk. Er komen dan
toch veel mensen op een relatief kleine locatie bij elkaar en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Beperk daarom uw ritten naar het afvalbrengpunt.
Om ervoor te zorgen dat het afval brengen op een zo veilig mogelijke manier gebeurt
voor zowel inwoners als medewerkers op het afvalbrengpunt vragen we u op het
volgende te letten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kom alleen naar het afvalbrengpunt als het echt nodig is
Heeft u gezondheidsklachten zoals vermeld door het RIVM? Blijf dan thuis
Liever 1 rit met een volle auto dan 5 ritten met een doosje
Kom het liefst alleen of met max 2 personen
Wacht in de auto tot u aan de beurt bent
Betalingen alleen via de pinpas (liefst contactloos). Contante betaling is niet meer
mogelijk
Houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van elkaar en onze medewerkers
Deponeer zelf het afval in de daarvoor bestemde (of aangewezen) container
Voor voldoende afstand op het terrein laten we niet meer dan 6 auto’s toe

Door deze maatregelen kunnen de wachttijden oplopen. Wij hopen dat alle bezoekers
begripvol met de situatie omgaan, zodat de afhandeling zo voorspoedig en veilig mogelijk voor zowel bezoekers als medewerkers gebeurt.

GEEN GROEN NAAR PAASVUUR
Op eerste paasdag, zondag 12 april, is er GEEN paasvuur in De Lutte. Derhalve hebben de Poaskearls afgelopen zaterdag ook GEEN poashoalt gehaald. De organisatie
verzoekt een ieder daarom ook uitdrukkelijk GEEN groen/tuinafval naar de akkers bij
het voetbalveld te brengen. U zadelt anders de kearls met een probleem op.
De Poaskearls vragen om uw begrip en medewerking.

T.C. KARDOES: AANSCHAF AED
Op 9 maart is de jaarvergadering van TC Kardoes gehouden. Naast de normale zaken
hebben we extra aandacht besteed aan de nieuw aangeschafte AED. De leverancier
heeft een demonstratie en korte uitleg van het apparaat aan de aanwezige leden gegeven. Per week krijgen ongeveer 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Slechts 5 tot 10 % overleeft dit. Dit percentage stijgt aanzienlijk wanneer er binnen 6
minuten adequate hulp wordt geboden. In de directe omgeving van onze tennisbanen
kunnen wij deze hulp niet bieden. Voor het bestuur van TC Kardoes reden om een AED
te gaan aanschaffen.
De AED is geplaatst in een kast onder het afdak op het terras voor het clubhuis. De AED
is verwarmt, verlicht en voorzien van een alarm. De AED kan ten allen tijde geopend
worden, er is geen sleutel of pincode nodig. Wij stellen de AED uitdrukkelijk ter beschikking aan iedereen die deze nodig heeft, o.a. de buurtbewoners, gebruikers van de
carnavalshallen en bewoners van de vakantie-appartementen. Ook zullen wij de AED
aanmelden bij het oproepsysteem Hartslag Nu.
In 2018 en 2019 hebben wij deelgenomen aan de Clubkas actie van de Rabobank. De
aanschaf van een AED was tezamen met het verbeteren van de entree een doel. Een
deel van het daarmee ontvangen geld hebben wij gebruikt voor de AED. Daarnaast
hebben wij de Stichting Dorpsbelangen De Lutte verzocht om een bijdrage uit het
dorpsbudget. Mede gezien het feit dat de AED beschikbaar is voor iedereen, hebben zij
besloten een bedrag van € 750,00 te doneren. Wij willen de Stichting Dorpsbelangen
De Lutte heel hartelijk bedanken voor deze mooie bijdrage.
Bestuur TC Kardoes
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
EEN BLIJ JOCHIE
Het lijkt bijna onmogelijk om niet te schrijven over het verschrikkelijke virus dat steeds
verder en verder om zich heen grijpt. Toch ga ik dat bewust niet doen. Er zijn te veel risico’s. Bijvoorbeeld het risico dat ik mij ga opstellen als niet opgeleid viroloog. Of dat het
me niet lukt om mijn mening over bepaalde politici te verbloemen. Of dat ik misschie…
Nee laat maar, ik zou er niet over schrijven.
Toch heeft het Coronavirus net als voor iedereen, ook gevolgen voor mij. Ik ben de afgelopen week meer thuis geweest dan in het hele jaar daarvoor. Alle tijd om samen met de
kinderen mijn fotoalbums van vroeger door te bladeren.
In mijn babyfoto’s herkennen we duidelijk ons zoontje Len, en Dize denkt regelmatig
dat ze zichzelf op de foto’s ziet waar het mijn zus betreft. Hoe verder we door het album
bladeren, hoe ouder ik word. Bij één van de foto’s blijf ik even hangen. Ik staar een tijdje
naar een foto waar ik zelf op sta, ik schat dat ik er een jaar of tien was, elf misschien, en
herinner me ineens een moment van lang geleden.
“Oh sorry!” Het was denk ik ergens in 1990. Een man achter een groentekraam op de
markt in Oldenzaal excuseert zich richting mijn moeder. Hij heeft haar dochter aangezien voor een zoon. Die dochter, dat was ik. Nu, dertig jaar later begrijp ik zijn sorry wel.
Toen niet, ik zag het als een complimentje. Voelde zelfs trots omdat er iemand ‘hij’ tegen
me zei.
Ik was misschien wel een beetje bijzonder, een beetje anders dan de rest. Meer een jongen dan een meisje. Ik had geen mooie lange haren, droeg nooit jurkjes en vond barbies
verschrikkelijk. Liever klom ik in bomen, verkleedde ik me als soldaatje, en speelde met
de jongens uit mijn klas. Volgens mij vond niemand dat raar. Ik heb het in ieder geval
nooit gemerkt. Het voelde voor mij gewoon alsof ik er eentje van hun was. Het was helemaal geen issue, het was gewoon wat het was.
Pas in de brugklas kreeg ik voor het eerst een vervelende opmerking. Ik weet niet meer
wat er gezegd werd, maar ik weet nog wel precies waar ik zat en wie het zei. Het raakte
me ineens wél, en ik ben het nooit meer vergeten. Het voelde dit keer niet als een complimentje, maar het gaf een deukje in mijn puberale zelfvertrouwen. Misschien was dit
wel hét moment waarop ik besefte dat geaccepteerd worden niet vanzelfsprekend is.
Gelukkig ben ik nooit echt gepest, maar op dat moment verlangde ik terug naar mijn
klas van dat jaar ervoor. Naar mijn groep acht.
Nu ik samen met mijn kinderen terugkijk naar foto’s van die tijd, doe ik dat met een
grote grijns op m’n smoel. Ik ben met terugwerkende kracht trots op mijn afwijkende
uiterlijk van toen. Ik was een zorgeloos, blij jongetje, met een fantastisch lelijk kapsel dat
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waarschijnlijk alleen ikzelf mooi vond. Ik realiseer me nu dat dat jochie niet zo blij geweest was, als het destijds niet omarmd werd door die klas van toen. Nu ben ik moeder.
Zo’n eentje echt met lang haar, oorbellen en jurkjes en alles. Maar ook eentje die af en
toe met tranen in haar ogen naar haar slapende kinderen kijkt, om alles wat ze nog te
wachten staat. Om alles wat ze in hun leven nog zullen moeten incasseren. En om mijn
onmogelijke taak om ze daartegen bestand te maken.
De groep acht van 1992 ben ik dankbaar, mijn fijne oude klas. Dankjewel allemaal, dat ik
bij jullie mocht zijn wie ik was. De groep acht van 2028 wil ik iets vragen. Jongens, wees
alsjeblieft zuinig op elkaar. Het blije jongetje in mij rekent óók op jullie!
Tessa

KIEK ES
Laat niemand zeggen dat de foto gemaakt
is op een afgelegen plek waar geen sterveling langs komt. Het tegendeel is waar.
Toch wist niemand de gefotografeerde locatie in de vorige Kiek Es! te raden. Terwijl
het juiste antwoord midden in de drukke
dorpskern te vinden is. De foto is namelijk genomen op de nieuwe parkeerplaats
naast het (prachtige) gezondheidscentrum in aanbouw. Een plek waar veel mensen toch vrijwel dagelijks langs komen.
Wat de betekenis is van het voorwerp dat
aan de boom was gespijkerd, daar moest
zelfs onze fotografe het antwoord op
schuldig blijven. De digitale wisselbeker
hoefde niet te worden verstuurd.
Ook voor dit Luutke maakte Tessa een
detailfoto van een herkenbaar stukje De
Lutte. Opvallend: de foto laat opnieuw
een bordje zien, beter gezegd een aanwijzing waar ons dorp is te vinden, dat stevig aan een boom is vastgemaakt. 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
Beste parochianen,
25 maart 2020
Opnieuw schrijven we een brief in deze spannende en
onzekere tijd waarin wij leven. Ons leven is voor onze
samenleving en ook voor ieder van ons persoonlijk
plotseling veranderd en bemoeilijkt en voelt vervreemd
aan. We leven met veel onzekerheid in ons hart.
Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen
zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van
sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de
werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit
moment geen antwoord krijgen.
Als gelovigen zijn we – ook - op weg naar Pasen. Dit jaar lijkt het alsof we de
tocht die we met Jezus maken door de woestijn goed kunnen aanvoelen en zijn
weg naar Jeruzalem lijkt voor ons heel dichtbij te komen. We komen
beproevingen tegen en we komen voor moeilijke keuzes te staan en we kunnen
ons bezorgd en angstig voelen. Maar de woestijn kent ook oases en die zien we
nu al terug in onze samenleving. Bedrijven en organisaties en individuele mensen
die hulp en steun aanbieden. Vele verrassende initiatieven, ze laten het goede in
mensen naar boven komen. Dit zijn de lichtpuntjes die ons in donkere tijden de
weg wijzen, op weg naar Pasen.
Hoe moeilijk ook, we geloven dat God in geen enkele situatie afwezig is. “Ik zal er
zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan zijn volk. Zijn naam is
ook een oproep om goed om te zien naar elkaar.
Om hieraan bij te dragen hebben wij op 18 maart in overeenstemming met
landelijk en bisschoppelijke beleid, de volgende besluiten genomen die gelden in
ieder geval tot 6 april.
Rondom de sacramenten
H. Doopsel: graag contact opnemen met pastoraal team, alleen ouders
en peetouders kunnen aanwezig zijn in een sobere plechtigheid van
dopen en er is geen voorbereiding.
- Eerste heilige communie wordt uitgesteld tot nader bericht.
- H. Vormsel in Denekamp; wordt uitgesteld tot nader bericht, liefst als
mogelijk is, nog dit jaar.
- Huwelijken: in overleg met bruidsparen is er een korte plechtigheid in
aanwezigheid van getuigen in beperkt gezelschap.
- Uitvaarten; aanwezig beperkt gezelschap. Er zal geen communie
plaatsvinden, wel een kort gebed. Voorbereiding van de uitvaart met 1
persoon ter plaatse: voorgangers kunnen ook pastores zijn.
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Ziekenzalving en ziekenzegening: graag contact opnemen met het
pastoresteam
Alle vergaderingen op het gebied van pastoraat, catechese, liturgie,
diaconie gaan vooralsnog niet door.

Vastenactie
De termijn voor de vastenactie om geld in te zamelen voor het gezamenlijke doel
van de drie parochies (Pancratius parochie, Plechelmus parochie en de parochie
Lumen Christi) is uitgesteld tot en met september. Op de website van de
parochie is een videoboodschap te vinden van Inge Kuiphuis.
Weekendvieringen
Hoewel onze gebruikelijke vieringen op dit moment niet mogelijk zijn blijft het
gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor
ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons helpen om onze
ongerustheid in handen te leggen van God. Om ook gezamenlijk te kunnen
bidden hebben wij gezocht naar mogelijkheden en daarom wordt er
- Op de komende zondagen om 9.00 uur in één van onze kerken een
gebedsviering gehouden, deze vieringen worden uitgezonden via Kerk
TV, en zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via de website
Lumen Christi, www.parochielumenchristi.nl, onder het kopje
gebedsviering. Op zaterdagen worden de teksten van de zondag op de
website geplaatst.
- Mocht u intenties hebben voor gebed, dan kunt u deze aan ons
doorgeven via denekamp@lumenchristi.nl of in de brievenbus van het
parochiesecretariaat
- Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om
een kaarsje aan te steken.
- Verder wijzen wij u op de vieringen op zondagochtend op KRO/NCRV op
NPO2 om 10.00 uur
Vieringen door de week
Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00 uur een
eucharistieviering, waarin pastoor Munsterhuis voorgaat.
Ook deze vieringen kunt u via de website volgen en zal duren zolang de
maatregelen gelden.
De vieringen in de Goede week staan hieronder in een schema
Vieringen na Pasen
Na Pasen is er ieder zondagmorgen een gebedsviering om 9.00 uur. Dit zal zijn zo
lang als de maatregelen het samenkomen in grotere groepen afraden.
Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de
nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd.
Ook al vinden deze vieringen zonder aanwezige gelovigen en volledige koren
plaats.
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Gebed op de website
Vanaf maandag 23 maart verzorgt het pastoraal team elke werkdag voor een
gebed of meditatie op onze website. We hopen u hiermee een handreiking te
bieden voor persoonlijk gebed. In het gebed weten we ons verbonden en
betrokken op elkaar, juist in moeilijke tijden.
Contact
Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch
bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via nummer. Actuele informatie over
maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op onze
website www.lumenchristi.nl
Als u behoefte hebt aan een gesprek dan kunt u met één van de pastores contact
opnemen, we zijn telefonisch of via de mail bereikbaar.
Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het
omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden, biddend en
hopend dat Pasen voor ieder ook daadwerkelijk een opstaan tot nieuw leven
mag zijn, een Zalig Pasen!
Pastoraal team Lumen Christi
Th. H.P. Munsterhuis, pastoor 06 53 16 35 63 t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 06 57 64 52 45j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, Pastoraal werker 06 22 92 46 57 i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, Pastoraal werker 06 13 64 67 17
j.vandenbosch@lumenchristi.nl
Secretariaat Lumen Christi: 0541-35 35 51 secretariaat@lumenchristi.nl
Op de website van Lumen Christi en via brieven kunnen we actuele informatie
communiceren. Houdt u dat in de gaten!
Vieringenschema Goede week en Pasen
In de Goede Week en met Pasen kunt u via de Kerk TV via de website van Lumen
Christi (onder het kopje “gebedsviering”) de volgende vieringen volgen:
Palmpasen
zondag 5 april, 9.00 uur
Witte Donderdag
9 april, 19.00 uur
Goede Vrijdag
10 april, 15.00 uur
Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00 uur
Pasen
zondag 12 april, 9.00 uur

Gebedsviering met palmwijding
Intocht en bevrijding
Eucharistieviering
Meditatieve kruiswegviering
Gebedsviering met zegening
Paaskaarsen en wijwater
Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal
opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers.
Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
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Intenties:
Zondag 5 april:
Ouders Wonniger-Rolink, Echtpaar van Benthem-Reijmer, Gerhard Koertshuis,
Jan Olde Rikkert, Jan Olde Rikkert (namens de noabers), Johan grote Beverborg,
Gerard Boers, Bennie Bosch, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca.
Jaargedachtenis:
Ouders Nijhuis-Olde Scholtenhuis, Hendrik Benneker (Past. Geerdinkstraat),
Gerrit Westerik (de Kunne) Miny Volker-ter Linde, Ouders Groener-Nijhuis.
Woensdag 8 april:
Jan Swennenhuis, (Postweg).
Zondag 12 april Pasen:
Ouders Benneker-Steghuis, Ouders olde Hanter-Lansink, Fien Bosch-Wekking,
Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, ouders Zwijnenberg-Koekenberg, ouders
Reijmer-Schulte, Jan Swennenhuis (Postweg), Gerrit Vrijkotte, Ria GrundelSchiphorst, Annie Pikkemaat-Peterman, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg,
Gerhard Koertshuis, Willy Punt, Ouders Rolink-Zanderink, Annie Rolink ,Ouders
Rolink-Pikkemaat, Annie Niehof-Nolten, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian,
Gerard Boers, Ouders Westerik-Kleijhuis, Bernard Hampsink, Ouders Volker-Ter
Linde, Ouders Volker-Westerik, Tonnie Oosterbroek, Herman Pünt, ouders Grote
Punt-Nijhuis, Ouders Wargers-Hermelink, Marietje Haarman-Bloemen, Ouders
ter Beek-Schurink, Jan Heijdens, Gerard Heijdens, Ouders Scheper-Rikmanspoel,
Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Frans Brookhuis, Herman Meijer, Herman en
Leny Nijhuis-Kleijhuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca.
Jaargedachtenis:
Bernard Koertshuis, ouders Schopman-Aveskamp, Ouders Heupink-Masselink,
Henk van Leijenhorst, Frans Dierselhuis.
Zondag 19 april:
Gerhard Koertshuis, Gerard Boers, Dini Heebing-Lentfert, Alwie Grunder, Francis
Closa-Rodrigo Vilaseca.
Jaargedachtenis:
Frans Rosink, Martin Volker, Annie Nijhuis-Beernink, Jan Kok.
Overleden:
Francis F.J.M. Closa-Rodrigo Vilaseca, overleden in Enschede.
Op de leeftijd van 86 jaar.
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Help projecten Vastenactie!
Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De
vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat
in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken
op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online
via website www.vastenactie.nl onder vermelding van eigen doelenproject
nummer 401397.
De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout,
bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze
bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook
wereldwijd.”
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Reis naar Brazilië uitgesteld
Beste parochianen, het coronavirus heeft ons gedwongen om ons bezoek aan
pater Hennie Haamberg in Brazilië op het laatste moment uit te stellen. Kort
voor ons vertrek kregen wij van hem een telefoontje dat het onverantwoord was
om naar hem toe te komen omdat ook het virus daar flink actief was geworden.
We hebben de vlucht kunnen omboeken tot voorlopig in de maand september
en zien wel hoe de situatie dan is. Mocht het op dat moment nog onzeker zijn,
dan tillen we de reis over naar volgend jaar. In middels was het overboeken van
de gift voor zijn projecten, waarvoor u hem royaal beloonde, reeds in werking
gezet door de Nederlandse Provincie van de Karmelieten, zodat die tegelijk met
ons in Brazilië zou arriveren. Dit kon helaas niet meer worden stopgezet en is
inmiddels aldaar aangekomen. Het was het fantastische bedrag van € 7.000,00,
waarvoor hartelijk dank. Tijdens ons toekomstig bezoek zullen we kunnen zien
hoe het geld is/wordt besteed. Namens pater Hennie dank ik u hartelijk voor uw
royale steun van de kwetsbaren in zijn parochie.
Wij houden u op de hoogte van onze verdere reisplanning.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
Mededeling betreffende het parochiesecretariaat n.a.v. het Corona-virus.
De komende tijd is ook het parochiesecretariaat in De Lutte gesloten. Dit n.a.v.
de landelijke richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. De post en de mail
worden gelezen en de telefoon zo mogelijk beantwoord.
Intenties kunnen doorgegeven worden via de mail en schriftelijk in de
brievenbus. Ook kunt u de site van www.LumenChrist.nl raadplegen voor het
laatste nieuws van onze locatie.
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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

gemak voor elke dag
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