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't Luutke

Dorpsblad van De Lutte

Twitter
@DLuttedorpsraad
Nov 19
Geen Noordtak door De Lutte.
Opname voor kort filmpje
tegen de plannen om de
mogelijke Noordtak door De
Lutte te laten lopen. #delutte @
GemeenteLosser

ADVENTSTOCHT IN HET KERKENBOS

Agenda
27 nov
27 nov
27 nov
29 nov
30 nov
30 nov
1 dec
3 dec

Kaarten SV De Lutte
ZijActief met burgemeester
Wandeling Kuiergroep
De Lutt draait door | Plexat
Slipjacht v.a. Ros van Twente
QMUSIC The Party | Gr. Zwaan
Snertloop vanaf 10:15u
Zonnebloem uitstapje

Kroniek
75 jaar bevrijding

Kiek-Es
facebook.com/kiekesintluutke

Jaarkalender 2019
November

Heb jij een goed idee?
Rabobank Twente Oost

27
27
27
29
30
30

Kaarten SV De Lutte
ZijActief bezoek van burgemeester
Wandeling Kuiergroep
De Lutt draait door | Plexat | 21:00u
Slipjacht v.a. Ros van Twente | 12:30u
QMUSIC The Party | De Grote Zwaan

December

Coöperatiefonds
Rabobank Twente Oost heeft een speciaal fonds voor projecten
die onze regio versterken: het Coöperatiefonds. Dit fonds richt
zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke,
sociale of culturele leven in Twente Oost versterken. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het verduurzamen van een
clubgebouw, het in stand houden van cultureel historische
elementen en innovatieve projecten die de leefbaarheid in de
omgeving van zowel jong als oud versterken. Jaarlijks geven we
een deel van onze winst terug aan de samenleving door deze
initiatieven te ondersteunen. Heeft jouw vereniging of stichting
een goed idee? Dien een aanvraag in bij het Coöperatiefonds
van Rabobank Twente Oost.

Ga naar rabo.nl/twenteoost/cooperatie
Rabobank Twente Oost
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Snertloop De Lutte vanaf 10:15u
Zonnebloem uitstapje tuincentrum
Kleintje kerstmarkt

Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via
het reguliere praktijk telefoonnummer. Luister
de gehele tekst af
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg
op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend
kunt u bellen met de huisartsenpost in
Oldenzaal via telefoonnummer 088 - 555 1122
De actieve Ontmoeting in Erve Boerrigter
Ontmoetingsgroep waar bewegen, actief zijn
en gezond eten centraal staan.
Speciaal voor inwoners uit De Lutte die
alleenstaand, eenzaam zijn, wat beweging
kunnen gebruiken en op zoek zijn naar
contacten. Leeftijd vanaf 65 jaar.
Woensdag van 10.00 uur tot 13.30 uur;
onder begeleiding van professionals.
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
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10
11
11
12
13
13
14
15
17
21
22
31

Afvoer en opkomst Graaf Bosdûvelkes
Guns N’ Roses Tribute | Plexat | 21:00u
ZijActief Kerststuk maken
KBO Adventsviering
Deadline ‘t Luutke nummer 1 2020
Zonnebloem kerstdiner
Kaarten SV De Lutte
Jeugdgala opkomst Jeugdhoogheden
Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
Receptie hoogheden Bosdûvelkes
ZijActief kerstviering verrassingsavnd
Adventstocht | Kerk | 18:30u
Kerstconcert Plechelmus Harmonie
Oliebollenactie stichting Kerkebos

Prikpost SHO De Lutte
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.
De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, De Lutte
Schuif-Aan erve Boerrigter
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor)
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om
12:00 uur is er in Erve Boerrigter de
gelegenheid om een warme maaltijd van drie
gangen mee te eten voor €7. Opgave via het
dorpshoes 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282
Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden rabo.nl/twenteoost/cooperatie

Het volgende ’t Luutke, 1 loopt van 17 december 2019 tot 7 januari 2020
kopij inleveren woensdag 11 december voor 20:00 uur via e-mail.
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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

Verzet tegen de bezetter

In de loop van de oorlog groeide het verzet tegen de Duitse bezetting en de steeds
strengere voorschriften die werden opgelegd maar in het openbaar protesteren was gevaarlijk tegen zo’n gewapende
overmacht. In het eerste oorlogsjaar 1940
was het nog relatief rustig in ons land maar
dat veranderde toen in februari 1941 in
Amsterdam met een grote wilde staking
massaal werd geprotesteerd tegen de antijoodse maatregelen van de Duitsers.
De staking was een reactie op de razzia’s
waarbij meer dan 400 joden werden opgepakt en op transport werden gesteld naar
een concentratiekamp bij Mauthausen in
Oostenrijk.

door de Duitsers o.l.v. politiechef Rauter en
de SS hardhandig opgetreden. Er vielen
hierbij doden en op de Waalsdorpervlakte
werden in maart 1941 de eerste massaexcecuties voltrokken. In februari 1941 verscheen in Nederland ook de eerste verzetskrant “Het Parool” met hierin de conclusie
dat de Duitse bezetters en de NSB-ers leugenachtige propaganda verkondigden.
Het verzet tegen de bezetters ging daarna
steeds meer “ondergronds” ofwel in de illegaliteit want in het openbaar protesteren
was gevaarlijk !

verbindingen werden verstoord maar het
gevolg was dat de bezetter overging tot de
invoering van “kabelwachten”. Alle volwassen mannen werden gedwongen om wacht
te lopen langs de wegen waar die kabels
lagen, zoals hier langs de weg Oldenzaal –
Denekamp en de Bentheimerstraat. Iedere
volwassene kreeg de opdracht op bepaalde dagen en uren langs een toegewezen
route te lopen en de planning en verantwoordelijkheid voor deze kabelwachten
lag bij de burgemeester.

Seyss-Inquart en Rauter

Kabelwacht

Inspectie van de Duitse troepen
Er ontstonden in het geheim kleine groepjes mensen die ieder op hun eigen wijze
in verzet kwamen tegen de bezetters en
Tegen deze staking van het Openbaar hun voorschriften. Zo’n vorm van sabotaVervoer in Amsterdam, de haven- en me- ge was bijvoorbeeld het doorknippen van
taalarbeiders en gemeentepersoneel werd telefoonlijnen van de Duitsers zodat hun

Repressailles
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omdat ze b.v. gezocht werden om werk in
Duitsland te verrichten.
Ook kwamen er in de verzetsbeweging
zgn. knokploegen die soms hardhandiger
optraden tegen de bezetters. Dat verzetswerk was gevaarlijk en niet zonder risico’s
want wanneer men werd opgepakt of verraden dan kon het gevolg zijn : de gevangenis in Scheveningen, Kamp Vught of ...
het vuurpeleton !

In De Lutte en omgeving bleef in die duistere oorlogsjaren de naoberhulp een normale zaak en er waren hier dan ook diverse
adressen waar mensen konden onderduiken of verzorging kregen.
Ook ontstonden er in onze omgeving
groepjes “ondergrondse werkers” die zo
veel mogelijk deden wat zij vonden dat gedaan moest worden voor de gemeenschap.
In de herdenkingsuitgave van de Hoesbreef
van de Dree Marken van mei 2005 en andere boeken over het verloop van de oorlogsjaren in deze omgeving kom ik regelmatig
de namen tegen van o.a. de familie Olthof,
jachtopziener Sukkel van Poortbulten en
de familie Gelderman en over hun activiteiten zal ik een volgende keer iets meer
vertellen.

Een verlengstuk van de politie c.q.
Sicherheitsdienst werd in de loop van
1943 de zgn. “Landwacht” : dat waren
geuniformeerde NSB-ers die tot doel hadden de controle van persoonsbewijzen en
het opsporen van onderduikers, joden en
verzetsmensen.
Dat ondergrondse verzet ofwel illegale
werk gebeurde in verschillende vormen,
zoals het vervalsen van identiteitsbewijzen en distributiebonnen en het helpen
van mensen die wilden “onderduiken” Tonnie Bekke
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Kook&Kuiern in De Lutte een groot succes
De eerste editie van Kook&Kuiern in
De Lutte was een groot succes. Met
bijna 40 deelnemende en enthousiaste
Luttenaren kijkt de organisatie terug op
een gezellige en succesvolle avond.
2 November jl. was het zover, het
running diner ofwel op z’n Lutter:
Kook&Kuiern. Een drie gangen diner
met elke gang in een ander huis en met
andere gasten aan tafel, een perfecte
manier om kennis te maken met dorpsgenoten en je culinair te laten verrassen.
1 gang zelf bereiden en er 2 voor terug
krijgen, hoe leuk is dat?
Elke deelneme had ontzettend zijn best
gedaan om iets moois en lekkers op tafel
te zetten, met een bijpassende wijn en
waarbij ook gedacht was aan de aankleding van de tafel. De diversiteit in de
gerechten was enorm, van zelf gegaarde
spare ribs tot een heerlijk pastagerecht
of wat dacht je van limoncello tiramisu,

kastanjecake, pompoensoep, gerookte
reerug of een stoofpotje! Menigeen had
streekproducten of producten uit eigen
tuin in de gerechten verwerkt. Maar
het was vooral heel gezellig, zo gezellig dat gesprekken opeens moesten
worden afgebroken omdat het alweer
tijd was voor de volgende gang, ‘runnen’ naar de volgende locatie. Na afloop
was de afsluiting in café De Vereeniging
waar ervaringen en recepten werden
uitgewisseld.
De vele enthousiaste reacties maken
dat de organisatie meer dan tevreden
terug kijkt en voor 2020 wederom een
Kook&Kuiern gaat plannen want dit
enthousiasme smaakt zeker naar een
tweede editie. De organisatie bestond
uit: Ellen Benneker, Anne Heerink, Inge
Zwijnenberg en Ingrid Volker. Voor informatie kunt mailen met:
kookenkuiern@gmail.com

Jubilarissen Plechelmuskoor De Lutte
De jubilea van vier leden van het
Plechelmuskoor De Lutte zijn uitgebreid
gevierd in kerk en zaal tijdens de viering
van het Sint Caeciliafeest.
Van links naar rechts: Geert van Benthem
50 jaar, Marjon Koop 12,5 jaar, Henk
Bonnes 50 jaar lid van het Plechelmuskoor
De Lutte. Niet op de foto Mien Bekkedam
40 jaar lid.

COLLECTE DIABETESFONDS
De collecte van het Diabetesfonds heeft dit jaar € 1859,06 opgebracht. Namens het
Diabetesfonds dank ik alle gevers en collectanten voor hun bijdrage en inzet.
Lianne Veendijk
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Nieuws van St. Dorpsbelangen
Energie van nu

Op 17 oktober 2019 hebben
Dorpsbelangen De Lutte en de gemeente
Losser de informatiebijeenkomst ‘Energie
van Nu’ georganiseerd in Erve Boerrigter
in De Lutte. Zo’n 80 belangstellenden
hebben deze informatieavond bezocht en
hebben kennis gekregen van de energietransitie op regionaal en lokaal niveau.
De gemeente Losser heeft als ambitie
gesteld om in 2040 energieneutraal te
zijn. De Toekomstvisie Duurzaam Losser
en de dynamische uitvoeringsagenda zijn
leidende beleidsstukken om deze transitie mogelijk te maken. Een belangrijk
onderdeel van de energietransitie is dat
we overgaan op andere warmtebronnen.
In plaats van aardgas zullen we gebruik
moeten maken van warmtealternatieven
als bijvoorbeeld individuele of collectieve
warmtepompen of een duurzaam gas.
Warmtepompen bieden lage temperatuur
warmte en zijn geschikt voor woningen
met minimaal een label B.
Veel woningen in De Lutte zijn relatief nieuw m.a.w. na 1992 gebouwd en
hebben gemiddeld een energielabel C,
waardoor isoleren naar een energielabel B
haalbaar is. De Lutte kan goed verwarmd
worden via warmtepompen. Om te testen
of het huis voldoende geïsoleerd is voor
een lage temperatuur warmtepomp, kunnen inwoners, met voldoende kennis, de
CV-temperatuur verlagen. Op dit moment
start er een buurtinitiatief in Losser-west
om inwoners onder andere te helpen met
het verlagen van de CV-temperatuur.
Het buurtinitiatief ‘Gas Terug’ van Marinus
Doosje en Reinier Tameling heeft als
doel om de CV- instellingen in woningen
te optimaliseren. Initiatiefnemers met
duurzame ideeën als Marinus en Reinier,
kunnen praktische en financiële onder-

steuning krijgen van de gemeente via
Greune deal en vrijwilligersvergoedingen.
Bij succes wordt gekeken of het initiatief
kan worden uitgebreid naar o.a. De Lutte.
Wij houden u op de hoogte.
De informatieavond werd afgesloten met
een markt. Belangstellenden konden via
de markt onder andere kennis maken
met de wooncoaches van Duurzaam
Thuis Twente en Dichtbij Duurzaam voor
advies hoe te verduurzamen. Daarnaast
kon een kijkje genomen worden bij de
universiteit Twente met hun model voor
de Energietransitie, bij de energiecoöperatie Greuner, Natuur en Milieu Overijssel
en Yilkin.
De eerste aanzet is gemaakt en het
enthousiasme was groot en zij gingen
met heel veel informatie naar huis. Het
was een mooie geslaagde avond en met
een prachtige opkomst. Er zullen meer
informatieavonden gehouden worden
om de energietransitie in goede banen te
kunnen lijden.
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
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De groeistuipen van het Dorpstheater
Als iemand ons twee jaar geleden, voor de allereerste voorstelling van de Boeskool
Toppers, had voorspeld dat het Lutter Dorpstheater ooit aan zijn eigen succes ten
onder zou gaan, had ik hem of haar hartstikke mesjogge verklaard. Van een ondergang
is ook zeker geen sprake. Van succes des te meer. De belangstelling voor het optreden
van Jan Riesewijk in september j.l. en de eerste Lutter Oudejaarsconference op zaterdag 28 december overtrof in elk geval onze stoutste verwachtingen. Zoals bekend
moesten beide optredens op het laatste moment worden afgeblazen. Maar Jan heeft
toegezegd volgend jaar alsnog naar het Dorpstheater te komen.
Overweldigend was ook de belangstelling voor de eerste Lutter Oudejaarsconference.
Dat we alle kaarten zouden kwijtraken, daar waren we wel vanuit gegaan. Maar dat het
zo’n storm zou lopen op de ochtend dat de verkoop begon, daar hadden we dus echt
niet op gerekend. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen bedienen, moest er snel
worden geschakeld. Uiteindelijk werd de voorstelling naar de grote zaal van het dorpshoes verplaatst. Op dat moment schoot de uitdrukking ‘ten onder gaan aan je eigen
succes’ wel even door onze gedachten.
De enorme run op de kaartjes zorgde die dag voor chaotische taferelen en teleurgestelde gezichten. Als goedwillende en enthousiaste amateurs streven we ernaar om
vier keer per jaar leuke culturele activiteit aan te bieden. Maar nog steeds lopen we
soms tegen onvolkomenheden aan, die we er vervolgens wel uit proberen te halen.
Minder leuke artiesten vastleggen, is voor ons geen optie. Daarom blijven we onze stinkende best doen om de (vele) liefhebbers van het Dorpstheater nog beter te bedienen.
De eerste Lutter Oudejaarsconference belooft een prachtige avond te worden. De artiesten staan te popelen om het publiek te vermaken. Gezien de feestelijke tijd van het
jaar hopen wij ook dat veel bezoekers zich de 28ste extra feestelijk gekleed (doe eens
gek en haal die smoking, dat kostuum of die mooie avondjurk uit de kast!) melden.
In 2020 zitten we ook zeker niet stil. Op vrijdag 3 april hopen we in het Dorpstheater
een avond te kunnen presenteren die geheel in het teken staat van het thema vrijheid.
Dat weekend wordt met tal van activiteiten gevierd dat ons dorp 75 jaar geleden is bevrijd door de geallieerden. We zijn op zoek naar Luttenaren (jong en oud) die een kort
optreden willen verzorgen, waarin het thema vrijheid centraal staat. Zang, gedichten,
een verhaal, cabaret, vrijwel alles is toegestaan. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan deze onvergetelijke avond stuur dan een mail naar peterbenneker@hotmail.
com of famscheper@gmail.com. Wat ook alvast in de agenda genoteerd kan worden, is
de datum voor de tweede van Zölf Met Nemm’n. Op zaterdag 20 juni gaat dit feest op
herhaling in het openluchttheater bij de blokhut. En in de tweede helft van september
komt Jan Riesewijk alsnog voor twee voorstellingen naar het Dorpstheater. Kort na de
jaarwisseling komen we met meer bijzonderheden over deze voorstellingen. Omdat
de mensen die een kaartje hadden voor de afgelaste voorstellingen voorrang krijgen
bij toewijzing van de kaarten komt er waarschijnlijk slechts een beperkt aantal kaarten
beschikbaar in de voorverkoop. Misschien zelfs helemaal niet. U ziet het, we zitten
bepaald niet stil en 2020 belooft opnieuw een machtig jaar te worden voor het Lutter
Dorpstheater. 				
					Team Dorpstheater
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SPAR Schreur gaat de verbinding met de
buurt vergroten
In Nederland is een toenemende vraag
naar aandacht voor ouderen. Hun
behoefte aan gezelschap en ondersteuning in alledaagse dingen is groot. Daar
gaat SPAR Schreur gehoor aan geven in
een unieke samenwerking met Samen
dementievriendelijk .
SPAR draagt bij aan de leefbaarheid in
dorpen en buurten. We hebben een verbindende rol voor iedere klant, jong en
oud. Veel SPAR winkels zijn al actief betrokken en bieden een helpende hand in
de buurt. Speciaal voor het toenemende
aantal ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie, is deze bundeling van
krachten bedoeld. Juist deze buurtgenoten kunnen we met kleine hulpacties
ontlasten. Samen boodschappen doen,
een keer de hond uitlaten, de partner

met dementie
meenemen voor
een wandeling of
gewoon wat extra
koken en even
afgeven. Bij SPAR Schreur komen vraag
en aanbod uit de buurt samen.
Alle medewerkers van SPAR Schreur zijn
getraind in het herkennen van dementie bij klanten en hebben handvatten
aangereikt gekregen op basis waarvan wij de juiste verbinding met deze
klanten kunnen maken. Via [wehelpen.
nl, mits van toepassing of lokale partij
benoemen] kunnen bewoners elkaar
vervolgens vinden en iets voor elkaar
betekenen.
Meer informatie is te vinden op de website www.spar.nl/verbinden

Jeugdgala van de Bosdûvelkes op vrijdag 13 december
De jeugd van De Lutte viert op vrijdag 13 december in de residentie De Vereeniging
de jeugdgala waar zij afscheid nemen van jeugdgravin Laudi en jeugdgraaf Boet. De
avond begint om 18.45 uur (de zaal is open om 18.15 uur) met een programma vol gezelligheid. Optredens zijn er van hofkapel Dûvels Geweld en natuurlijk Jong Nederland.
Naast dat er weer een mystery Guest is werkt de voetbalvereniging SV De Lutte ook
mee aan het programma. Uiteraard zullen de nieuwe hoogheden gepresenteerd
worden aan de jeugd van De Lutte. De avond eindigd om 21.00 uur. Daarna gaan de
deelnemers aan het voetbal-/handbalkamp weer naar hun kampement. De organisatie
is in handen van de Jeugdcommissie van de Bosdûvelkes.

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele, lieve felicitaties voor mijn 100ste verjaardag. Het is voor mij onmogelijk
iedereen persoonlijk te bedanken.
Lieve groeten, Marie van Langen- Tijhuis.
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Baron Kevin I Hunder regeert over Tuffelkeerlkes
Zaterdag 23 november 2019 is in een
volle zaal Kevin Hunder gepresenteerd
als de 48e Baron van De Tuffelkeerlkes.
Baron Kevin I is 27 jaar en is nu nog
woonachtig in De Lutte. De Baron
gaat in het nieuwe jaar verhuizen naar
Vinkenbuurt.
Als beroep is de Baron veelzijdig,
melkveehouder en ook ZZP’er bij
Slangenbeek in Saasveld en Heebing
in De Lutte. Kevin kent het carnaval en
De Tuffelkeerlkes ontzettend goed, hij
heeft jaren in de Raad van Elf gezeten
en ook fanatiek gebouwd aan de wagens. Ook was Kevin altijd erg actief bij
Jong Nederland.
Kevin doet het niet alleen, en regeert dit jaar samen met zijn Adjudant, Jelle Alberink.
Jelle is 25 jaar en in het dagelijks leven werkzaam als elektricien bij Loohuis. Ook Jelle is
geen onbekende, zo is onze Adjudant lid van de Raad van Elf en ook nog eens fanatiek
wagenbouwer. Hobby’s van Jelle zijn geheimzender muziek en Jong Nederland.
Op zaterdag 14 december 2019 wordt de Miss van De Tuffelkeerlkes gepresenteerd, en
is het trio voor het komende carnavalsseizoen bij De Tuffelkeerlkes compleet. Het trio
viert dit jaar carnaval onder het motto: Tang in de bus, trekker aan de kaant, dit joar
viert wie carnaval van Balkbrug tot Tuffellaand!

OPKOMST MISS VAN DE TUFFELKEERLKES
Na de opkomst van zaterdag 23 november 2019, waarin de nieuwe Baron en Adjudant
zijn gepresenteerd, is het nu de beurt aan de Miss van De Tuffelkeerlkes.
Op zaterdag 14 december 2019 aanstaande wordt de Miss bekend gemaakt en is het
trio van De Tuffelkeerlkes compleet. De avond begint om 20.30 uur en vindt plaats bij
Hotel Restaurant De Grote Zwaan aan de Bentheimerstraat 21 in De Lutte.
De opkomst commissie zal ervoor zorgen dat de Miss op een speciale wijze aan het
publiek wordt voorgesteld.
Ben je ook zo benieuwd wie onze Miss wordt? Kom dan gezellig op onze feestavond!
Tijdens deze avond zijn de blauwe consumptiemunten met het Tuffelkeerlke erop
geldig.
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Gravenbal in teken van de opkomst 53e Graaf van De
Bosdûvelkes

Zaterdag 7 december wordt afscheid
genomen van Graaf Mike I en zijn adjudant Marc van carnavalsvereniging De
Bosdûvelkes. Een uitgebreid terugblik
op hun regeerperiode en een dankjewel
zal hun ten deel vallen. Tijdens het 53ste
Gravenbal in de residentie café/zalencentrum De Vereeniging in De Lutte wordt
door de Graven Garde bekend gemaakt
of Graaf Mike op zondag 15 december
vóór de Instuif opgenomen wordt in dit
hoogste college van de carnavalsvereniging. De Technische Commissie is al
maanden bezig voor de afvoeract van
deze twee prachtige hoogheden.
De scepter krijgt geen kans ‘te drogen’, want rond de klok van 22.11 uur

presenteren De Bosdûvelkes hun 53ste
Graaf, die de komende carnavalsperiode de scepter zwaait over De Lutte.
In het gekozen thema voor dit seizoen:
‘Tuinieren ‘, met de bijpassende slogan:
“CO2-Stikstof-PFAS, het geet unmuenig
te kear, doarum bint wie noe met ut
greun in de wear”, brengt de Technische
Commissie in dat licht een actuele
act op de bühne om de nieuwe Graaf
aan het carnavalsminnend publiek te
presenteren.
Zaterdag 7 december om 20.00 uur in
café/zalencentrum De Vereeniging in
De Lutte met muzikale begeleiding van
drive-inn Star Light en natuurlijk hofkapel Dûvels Geweld.

ADVENTSTOCHT IN HET KERKENBOS
21 december wordt weer de Adventstocht
gelopen. De start is vanaf 18.30 uur buiten
bij de Plechelmuskerk in De Lutte.
De looproute rond de kerk en het kerkenbos is mooi verlicht met waxinelichtjes,
vuurkorven en fakkels. Onderweg worden
er tafereeltjes opgevoerd deel uitmakend
van het kerstverhaal. Zo zijn er levende
schapen met hun herders, Maria gaat zittend op een echte ezel met Jozef op pad.
Onderweg wordt de herberg aan gedaan
maar daar was geen plaats voor hen.
De tocht leidt uiteindelijk de verwarmde
kerk in waar het jeugdorkest van de
Plechelmusharmonie toepasselijke liederen speelt. Hiervan kan men genieten onder het genot van een kop lekkere warme
chocolademelk. Het meelopen is gratis maar ... een gepaste financiële bijdrage wordt
erg op prijs gesteld.
Namens werkgroep Adventstocht Plechelmuskerk De Lutte nodigen wij jullie
allemaal van harte uit.
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Loopgroep De Lutte bestaat 25 jaar

Gezellige Snertloop in De Lutte

Ons dorp De Lutte heeft het geluk dat er
veel mensen zijn, die zich door de jaren
heen (en nu nog steeds!) belangeloos en
actief inzetten voor een levendige dorpsgemeenschap. Wie kent er bijvoorbeeld
nog de Hellehondsdagen met een jaarlijkse zeskamp waaraan vele Luttenaren
mee deden? Sportief en hilarisch, voor de
deelnemers en publiek. Eén onderdeel
van dit zeskamp was een hardloopwedstrijd. Een groep enthousiastelingen was
er van overtuigd dat deze hardloopwedstrijd een meer prominentere plaats
verdiende tijdens de Hellehondsdagen.
Dit plan werd uitgewerkt en in 1984 was
de eerste Dorpsloop een feit.
Het succes was groot, waardoor er al gauw
verder werd gewerkt aan een hardloopwedstrijd in de winterperiode. In 1985
werd de eerste Snertloop georganiseerd.
Ter voorbereiding op deelname aan de
marathon organiseerde de club in 1986
vervolgens de Gildehaus-Dinkelroute. Al
deze hardloopevenementen worden nog
steeds jaarlijks georganiseerd en trekken
daarmee vele sporters naar ons mooie
dorp en prachtige omgeving.

Het maximale aantal deelnemers is bijna
bereikt voor de Snertloop in De Lutte op
zondag 1 december 2019. Een hardloopwedstrijd waar zowel de recreatieve als
prestatieloper graag aan mee doet. Het
parcours is prachtig en altijd een gezellige,
warme sfeer met een lekker kopje snert na
afloop. De snert wordt verzorgd door café
en zalencentrum De Vereeniging.
Mocht je nog mee willen doen, kijk dan
even op onze website voor de mogelijkheden: www.loopgroep.nl/snertloop.
Inschrijving voor de 2,4 km is altijd op de
dag zelf nog mogelijk. En voor kinderen
uit De Lutte is deelname aan deze afstand
zelfs gratis!
Is hardlopen niet jouw ding, maar houd
je wel van gezelligheid? Dan ben je ook
welkom als publiek. Altijd fijn voor de
hardlopers om te worden aangemoedigd.
De verschillende afstanden starten na
elkaar tussen 10:15 en 11:15 uur vanaf het

Het duurde nog tot 11 november 1994
voordat er een officiële vereniging werd
opgericht. Vandaar dat de vereniging dit
jaar het 25 jarig bestaan viert, maar wel
op zondag 1 december a.s. de 35ste editie
van de Snertloop wordt gehouden.
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Naast hardlopen heeft de vereniging sinds
2006 ook een afdeling Sportief wandelen.
Naast het wekelijks samen wandelen,
organiseert deze club ook jaarlijks een
wandelevenement. In het voorjaar 2007
was de eerste editie nog onder de naam
Bergentocht, maar het jaar erop kreeg
het de voor ons bekende naam van
Heurnetocht. Elk jaar in mei trekt het evenement vele wandelaars naar De Lutte.
De evenementen zijn bekende onderdelen van de Loopgroep, maar het belangrijkste zijn eigenlijk de wekelijks activiteiten. Samen wandelen en hardlopen; goed
voor lichaam en geest! Naast de persoonlijke gezondheid en vrijetijdsbesteding
gaat het de ruim 170 leden natuurlijk ook
om gezelligheid en verbondenheid. Het
jubileumfeest van 9 november jl. was daar
een goed voorbeeld van. Met 130 leden
werd feest gevierd in De Vereeniging.
Clubmensen van het eerste uur zijn in het
zonnetje gezet en het nieuwe clubshirt
voor de hardlopers werd onthuld.

Na het officiële gedeelte werd er tot in de
late uurtjes nog feest gevierd in De Lutte.
Heb je ook belangstelling om eens mee te
gaan wandelen of hardlopen? Of wil je de
vereniging wel helpen bij de organisatie
van de evenementen? Kijk dan eens op de
website voor meer informatie en wordt
lid! www.loopgroep.nl

fietspaadje tussen de Plechelmusschool
en De Elfterborgh. De centrale plek voor
de hardlopers is bij Dorpshoes Erve
Boerrigter. Vanaf 09.15 uur kunnen hier de
startnummers al worden opgehaald.
Wil je op de hoogte blijven van deze
Snertloop en andere activiteiten van
Loopgroep De Lutte? Volg ons dan www.
facebook.com/LoopgroepDeLutte

Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
Traditiegetrouw organiseert de Sint
Plechelmus Harmonie een, gratis toegankelijk, kerstconcert in de
Plechelmuskerk op de zondag voor
Kerstmis. Dit jaar vindt het concert
plaats op 22 december. Om 15.00 uur
trapt het harmonieorkest af met diverse
kerstnummers. Zo wordt onder andere
het wereldberoemde Hallelujah van
Händel in een modern jasje gestoken en komen uiteraard traditionele
kerstnummers en swingende kersthits
voorbij.
Dit jaar verzorgen de zangers en zangeressen van Classic & More de vocale
omlijsting van het kerstconcert. Deze
vijfkoppige zanggroep brengt een
gevarieerd kerstprogramma. Naast het

eigen repertoire van Classic & More
worden ook enkele nummers samen
met het orkest uitgevoerd. Kortom een
prachtige combinatie die het publiek
het ultieme kerstgevoel bezorgt.
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CURSUS EHBO

PROGRAMMA ZIJACTIEF

Wist u dat de meeste ongelukken thuis
gebeuren, zo’n 600.000 per jaar. Is het
dan niet fijn dat u of iemand in de buurt
weet hoe te handelen. Weet u wat u moet
doen bij levensbedreigende situaties?
Wat doet u als iemand bijvoorbeeld een
hartstilstand krijgt. Tijdens een EHBOcursus leert u hoe u moet reanimeren en
een AED gebruiken. Ook leert u tijdens de
theorie- en praktijklessen hoe je het beste
kunt handelen als er een “ongeluk” thuis
gebeurt. Vaak bent u de eerste die een
kind of partner kunt helpen.

Woensdag 27 november, avond met burgemeester Kroon en wethouder Nijhuis.
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

U kunt
ook kiezen
voor een
cursus
Reanimatie
& AED.
Deze is op
16 december 2019. In deze cursus leert u hoe te
reanimeren, het bedienen van een AED
en het doorgeven van een goede melding
aan de meldkamer bij een reanimatie. Elke
seconde telt en hoe meer mensen kunnen
reanimeren hoe groter de kans is dat ieOp 8 januari 2020 start er bij de EHBOmand met een hartstilstand het overleeft.
vereniging in De Lutte een nieuwe eenHebt u interesse of vragen. Aanmelden
heidscursus. De eenheidscursus bestaat
kan via contact@ehbodelutte.nl Een
uit 2 onderdelen, een theorie- en praktijk- EHBO- cursus doet u niet alleen voor
gedeelte. Het eerste onderdeel, de theuzelf maar vaak ook voor uw naasten!
orie, is een thuisstudie De praktijklessen,
Het is goed te weten wat te doen en niet
inclusief een proefexamen en het examen, te doen als u in een situatie komt. De
worden verdeeld over 7 avonden. Tijdens cursussen worden gegeven door een
deze praktijklessen leert u letsels herken- kaderinstructeur en ondersteund door
nen, verbanden aanleggen, reanimeren
een lotus. U ontvangt na het behalen van
en het bedienen van een AED. Vanaf 2017 het examen een officieel diploma. Voor
zit het onderdeel kinder-EHBO ook in de
eventuele verder informatie verwijzen we
basiscursus.
naar de website: www.ehbodelutte.nl.

KBO
WOENSDAG 11 DECEMBER ADVENTSVIERING LEDEN KBO

Na ons bezoek aan de kerstmark bij tuincentrum Wolters komen we meer en
meer in de sfeer van de kerst. Op woensdag 11 december houden we ons jaarlijkse Adventsviering om 14:00 uur in De Vereeniging. Wederom samen met het
Plechelmuskoor zingen we advent- en kerstliedjes. Ook dit jaar verzorgen de leerlingen van de Plechelmusschool een optreden. Wij sluiten deze middag af met een
gezamenlijke broodmaaltijd. Eindtijd rond 17:30 uur.

MAANDAGAVOND 20 JANUARI LEZING GLAZENIER JAN SCHOENAKKER

Noteer alvast in uw agenda. Dhr. Wiggers zal een lezing houden over de oldenzaalse
glazenier. Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.
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Dinsdag 10 december gaan we een kerststuk maken o.l.v Maurien.
Opgave bij Marga uit het Broek.
Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.
Dinsdag 17 december kerstviering om 19.00 uur in de kerk.
Daarna gezellige verrassings-avond in De Vereeniging.
Opgave bij Marga uit het Broek.

KIEK ES
Kiek es!
Helaas dit keer geen winnaar van deze
fotowedstrijd. Niemand wist te melden
waar de bezem staat die gefotografeerd
was voor de vorige Kiek Es! Het juiste
antwoord was buiten de bebouwde kom
gelegen, bij het Mariakapelletje aan de
Hanhofweg. Aan grappige antwoorden
echter geen gebrek. Zo was een jonge
Luttenaar er vast van overtuigd dat ze de
bewuste heksenbezem bij de woning van
een redactielid van ’t Luutke had gespot.
Dat bewuste redactielid heeft ons echter
de verzekering gegeven dat er nooit zo’n
bezem bij zijn woning heeft gestaan. En
dat hij ook nooit een heks rondom zijn
woning heeft gespot. Jammer dus.
Ook voor dit Luutke maakten we weer
een detailfoto van een herkenbaar stukje
De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek
Es: www.facebook-com/kiekesintluutke.

In de reacties onder het betreffende
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel
succes en geef uw ogen opnieuw goed de
kost als u door ons prachtige dorp loopt.
De redactie
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

Oktober, Sarahfeesten, Luttermeisjes
en November Rain
Op het moment dat ik deze column schrijf
is het buiten waterkoud, waait er een
koude wind en regent het dikke druppels.
Vanmiddag hoorde ik op de radio het toepasselijke nummer “November Rain” van
Guns and Roses. Dit weer in november,
het hoort erbij. Hopen dat Sinterklaas met
zijn gevolg veilig op de daken kan rijden.
Al schuilt en komt het gevaar voor deze
man, helaas ook uit andere hoeken.
De maand oktober is dan vaak, voor mijn
gevoel, zo’n tussenmaand. Als het gaat
om het weer, kleding, pepernoten of
stamppot, wel of nog geen winterbanden
erop!
Het kan mooi weer zijn, een Indian
Summer waar de natuur op zijn mooist is.
Oktober is voor mij ook een tussenmaand
in het hardlopen, de laatste grote lopen
zijn geweest. Even rust voordat we weer
gaan trainen. Eind oktober heb ik dan lijstje weer klaar met nieuwe hardloopdoelen
voor de komende winter en voorjaar. Mijn
nieuwe lijstje vier ik dan tijdens “De Lutte
4 Live”, met een biertje en sigaretje, leuk
gezelschap, live muziek en mijn avond
kan niet meer stuk.
Afgelopen editie ben ik begonnen bij
Jossie, niet helemaal toevallig. Op weg
naar Jossie hoorde ik vanuit de andere
kroegen live muziek en dat bracht mij
meteen in een goede stemming. Helaas
miste ik het geloop, het geroezemoes op
straat van andere Luttenaren, muziekliefhebbers op weg van kroeg naar kroeg.
Ach, het is vroeg, dacht ik, de rest van De
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Lutte komt nog wel. Door de gezelligheid bij Jossie ben ik de hele avond in De
Feesttempel gebleven. En is het verassend wie dan, buiten de Luttenaren om,
de weg naar “De Lutte 4 Live” hebben
gevonden. Een waterpoloteam uit de
buurt die ergens in de Dinkel de verkeerde afslag hebben genomen en bij Jossie
terechtkwamen. Een groep dames die in
de “Dancing Queens” wilden uithangen
bij een hotel in De Lutte maar uiteindelijk
hadden besloten de dansvloer bij Jossie
onveilig te maken.
Al met al een gezellige boel aan de
Dorpstraat! Helaas hoorde ik tijdens die
avond dat er, vergeleken met vorige jaren,
minder belangstelling was geweest voor
deze unieke en gezellige avond in De
Lutte. Jammer!! Waar krijg je nog de kans
om vier live-acts te horen op een avond?!
Een rondvraag langs het voetbalveld de
week erop bracht mij niet veel verder. De
één had een bokbieravond met de buurt,
een ander had ook iets anders of gewoon
niet aan gedacht. Beste Luttenaren, ik
stel voor dat iedereen de laatste zaterdag
van oktober 2020 afblokt op de kalender en we met zijn allen het kruispunt
Dorpstraat/Irenestraat “onveilig” gaan
maken om te gaan van de ene kroeg naar
de andere. Het kan en mag niet zo zijn dat
de editie van 2020 “De Lutte 4 dead or
alive” gaat worden, dat mag niet gebeuren. Mijn agenda is al geblokt!

van vriendinnen. Ik heb niks met Sarah,
maar ik haal alles uit de kast voor een
vriendin die 50 wordt. Spandoeken vol
rijmen, poppen aankleden, dolle pret. Na
het eerste zeer gezellige feestje in oktober vertrok ik ’s nachts naar Madrid. Van
de dansvloer in Oldenzaal naar een hotel
waar het de hele dag naar knoflook rook
vanwege de vele tapasrestaurants rond
het hotel. Het hele weekend geen tapas
gegeten, maar wel genoten van voetbal,
fietsen door de stad, mooie architectuur
en gezelligheid met mijn jongens.
November begon met het tweede
Sarahfeest in drie weken inclusief alle
voorbereidingen. Een groepsapp wordt
aangemaakt waarin alle zaken worden
geregeld. Het feest was ook weer zeer
gezellig, zo gezellig dat ik de geplande
duurloop voor de ochtend erop maar heb
laten schieten. Ik had al de nodige kilometers gemaakt op de dansvloer met “De
Lutter Meisjes”, mijn vriendinnengroep
vanaf de kleuterschool en middelbare
school. Al ben ik de enige die nog in De
Lutte woont, we blijven de Lutter Meisjes.
Snollebollekes, Deurdonderen, AC/DC
gingen “Atemlos” in elkaar over. Tijdens
het feest kwam de vraag ineens naar
boven; zouden we ook vriendinnen met
elkaar zijn geworden op latere leeftijd?
Tja, daar kon niemand een antwoord
op geven. We kennen elkaar al zo lang,

zijn groot geworden met elkaar en zijn
vergroeid met elkaar door school, uitgaan
en onvergetelijke vakanties. We kennen
elkaars families en weten nog de vaste
telefoonnummers van het ouderlijk huis.
Ook al zien wij elkaar niet vaak en heeft
iedereen zijn eigen sores en leven, we weten wel dat de vriendschappelijk onvoorwaardelijk is en dat is een kostbaar iets!
De volgende ochtend zag ik filmpjes
van onze geweldige prestaties op de
dansvloer op de app voorbij komen.
Nagenieten van het feest en lachen om de
reacties op de filmpjes. Dan volgt er een
app van een Lutter Meisje, dat niet aanwezig kon zijn op het Sarahfeest, met een
helaas droevig bericht. Dit bericht is niet
onverwacht. Maar toch, de groepsapp
valt stil en iedereen is in gedachten bij dat
Lutter Meisje en haar familie.
Bijna een week later zitten de Lutter
Meisjes in de kerk voor een afscheid
en delen ze het verdriet met elkaar. We
kunnen feesten, bier en wijntjes drinken,
dansen, lachen, kletsen met elkaar en
zoals het met vriendinnen gaat ook de
droevige dingen in het leven met elkaar
delen.
Op al deze momenten ben ik trots en
dankbaar dat ik een Lutter Meisje ben……
Monique Greftenhuis

Oktober was voor mij ook de start van een
halfjaar lang elke maand een Sarahfeest
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 1 december:
09.00 uur
: Geen viering
10.00 uur

: Gezamenlijke viering in
H. Nicolaaskerk in Denekamp

Dinsdag 3 december

: 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 4 december

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 8 december:
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Lars Grote Beverborg en Michelle Steenbekke
Adventsactie
: collectebus achter in de kerk
Woensdag 11 december

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 14 december

: 14.00 uur huwelijksviering voor het bruidspaar
Carien Braakhuis en Marlon Rikhof

Zondag 15 december:
09.00 uur
: Communie- en boeteviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor Kerkhof Jonkman
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Ytse de Cock van Delwijnen en Christiaan Steenbekke
Adventsactie
: collectebus achter in de kerk
Woensdag 18 december : 19.00 uur Eucharistieviering

Vieringen met kerstmis:
21 december
: kinderkerk gecombineerd met adventstocht
24 december
: 18.30 uur kinderkerstviering
24 december
: 21.30 uur kerstnachtmis
25 december
: 09.00 uur plechtige hoogmis
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Intenties:
Zondag 1 december:
De intenties van zondag 1 december worden zondag 8 december gelezen.
Zondag 8 december:
Johan grote Beverborg, Ouders Pross-Welhuis, Ouders Wonniger-Rolink,
Johan Closa Reynès, Annie Niehof-Nolten, Gerhard Koertshuis, Herman
Koertshuis, Hans Kamphuis, Truus Beernink-Borggreve, Paulien NordkampZwijnenberg, ouders Seijger-Koertshuis, Antoon, Henk, Marietje HaarmanBloemen, Albert Berning, tot zekere intentie, Jan Mensink, Jan Lentfert, Gerhard
Koertshuis, Henny Lesscher en overl. fam., Hans Kamphuis, Truus BeerninkBorggreve, Paulien Nordkamp-Zwijnenberg, Marietje Haarman-Bloemen, Albert
Berning, Betsie Haafkes-Muntel, Marietje ter Beek-Schurink.
Jaargedachtenis:
Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Jan Volker, Echtpaar Oosterbroek-Oude
Hengel, Ouders Wigger-Rakel, Ouders Pross-Welhuis, Ouders Mensink-Harbert,
Truus Egberink-Grashof, Herman Nijhuis (Past.Geerdinkstraat), Hendrik Reimer,
Sientje oude Egbrink- Beernink, Henny Lesscher.
Zondag 15 december:
Gerhard Koertshuis, Herman Koertshuis, Marietje Haarman-Bloemen,
Albert Berning, Betsie Haafkes-Muntel, Marietje ter Beek-Schurink,
tot zekere intentie, uit dankbaarheid.
Jaargedachtenis:
Jan Koekoek, Gerard Benneker -Thijs en Thomas, Bennie Pot, Toon van Langen,
Annie ter Brake-Brookhuis.
Gedoopt:
Sofie Olde Keizer, dochter van Tom Olde Keizer en Ellen Lohuis
Teus Hampsink, zoon van Ties Hampsink en Ellen Hampsink-Bulthuis
Maud Nijhuis,
dochter van Tim Nijhuis en Marleen Nijhuis-Teikotte
Sil Boerrigter,
zoon van Hans Oude Hengel en Carla Boerrigter
Pim Welhuis,
zoon van Loes Kok en Thijs Welhuis
Dex Vrasdonk,
zoon van Mark Vrasdonk en Jorien Borghuis
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind.
Overleden:
Paulien Nordkamp-Zwijnenberg, Binkhorsterkerkpad 9. Op de leeftijd van 71
jaar.
Hans Kamphuis. Op de leeftijd van 56 jaar.
Marietje Haarman-Bloemen, Postweg 56. Op de leeftijd van 83 jaar.
Albert Berning, Merelstraat 19. Op de leeftijd van 81 jaar.
Betsie Haafkes- Muntel, Zwaluwstraat 2. Op de leeftijd van 86 jaar.
Marietje ter Beek-Schurink, Holos Hospice Oldenzaal, Op de leeftijd van 77 jaar.
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PASTORPRAAT
Andermans geluk
"Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt" het liedje dat kinderen
zingen bij het aansteken van de kaarsjes van de adventskrans. Terwijl ze
tegelijkertijd vol verwachting zingen voor de Sint. Zo is ook de adventsperiode
een periode van verwachting, verwachting op de komst van een klein kind dat
aan het Licht komt, en dat ons het goede belooft. Er zit in mensen een diep
verlangen naar licht. Licht wekt ons op, geeft ons hoop en energie, maakt van
ons betere mensen. Gelovig of ongelovig, in de donkere dagen voor Kerstmis
hunkeren we allemaal naar licht. Het is de periode waarin we stil mogen staan
en ons voorbereiden op het komende kerstfeest. Dat is soms nog wel eens
moeilijk. Als ik om me heen kijk lijkt het wel eens of we van feest naar feest
gaan, gehaast alsof stil staan bijna niet meer mogelijk is. Vinden we nog wel tijd
voor bezinning? Staan we wel eens stil bij het wonder van de kleine alledaagse
dingen die ons toevallen? En bij anderen om ons heen? Onlangs zei Derk de
Wachter in de Trouw “De zin van het bestaan is zorgen voor ándermans geluk”
De adventsperiode is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat dit een heel moeilijke
tijd kan zijn voor hen die, om welke reden dan ook, aan huis gebonden of
eenzaam zijn. Het is daarom ook dat we extra opgeroepen worden tot actie,
bijvoorbeeld, door de moeite te nemen iemand te bezoeken, met mensen mee
te lopen, kortom door extra aandacht te geven aan mensen die het nodig
hebben. Het is dat omzien naar elkaar waartoe we telkens opgeroepen worden,
bijzonder in deze tijd. De adventsperiode is een periode waarin we vooruit
mogen lopen op de geboorte van Jezus Christus en Zoon van God. We weten dat
er telkens weer in de geschiedenis mensen door Hem gegrepen worden, en dat
dit hun leven veranderd heeft. En zo is God ook te zien in mensen die elk op hun
eigen manier het licht, soms met een hoofdletter, in het leven van anderen
brengen.
Pastor Ingrid Schraven
Lumen Christi opent haar lustrum met het Vredeslicht
In 2020 bestaat onze parochie Lumen Christi 10 jaar, een gelegenheid die wij niet
onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Het lustrumjaar zal worden geopend met
het binnendragen van het Vredeslicht uit Bethlehem op zondag 15 december
a.s., ’s middags om 16.00 uur op het Nicolaasplein te Denekamp.
Elk jaar wordt dit licht in Bethlehem ontstoken en wordt het door jongeren
verspreid over de wereld. Ons geloof, onze kerk, de naam van onze parochie,
vindt haar oorsprong in dit licht, dat ten volle uitstraalde in het kind Jezus dat
daar ruim 2000 jaar geleden geboren werd. Onder de klanken van de
Midwinterhoorns en gebeier van de klokken zal dit Vredeslicht worden
verwelkomd op het Nicolaasplein bij de kerststal die daar is opgesteld.
Vervolgens zal een korte plechtigheid plaatsvinden en worden
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vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap en de Protestantse Kerken
uitgenodigd dit licht mee te nemen naar hun gemeenschappen en kerken, waar
het de week erop zal worden binnen- gedragen tijdens de weekendviering.
Tijdens deze viering worden de gelovigen uitgenodigd om met hun zelf
meegebrachte lantaarns dit licht mee te nemen naar huis, zodat er binnen
Lumen Christi een keten van licht ontstaat. De jaarlijkse Pinksterviering zal in het
lustrumjaar een extra tintje krijgen, waarbij ook de kinderen worden betrokken.
Dan zal een speciale Glossy verschijnen over onze Parochie Lumen Christi. Ook
zal er een actie komen voor een goed doel, waarbij u uitgenodigd wordt kleine
lantaarntjes te kopen om zo ook kwetsbare mensen te laten delen in het Licht.
Zo kunnen wij lichtdrager zijn voor de ander. De afsluiting van het
lustrum zal plaats vinden in december. Wij hopen dat u er samen met ons een
speciaal jaar van maakt waarin onze verbondenheid met elkaar extra glans mag
krijgen.
Namens de werkgroep 10 jaar Lumen Christi,
Anneke Eppink ( lid parochiebestuur)
Jaar van de Eucharistie
De sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie zijn de
initiatiesacramenten. Dat betekent dat we hierdoor worden binnengeleid in het
Rooms-Katholiek geloof in onze kerk. In de documenten van het tweede
Vaticaans concilie noemt men deze sacramenten de grondslag van het christelijk
leven met de Eucharistie als de bron.
Ons bisdom heeft het komend kerkelijk jaar uitgeroepen tot het jaar van de
Eucharistie; ook in onze parochie willen we hier aandacht aan schenken: hierbij
het voorlopige programma :
- Gezamenlijke openingsviering op de 1e zondag van de advent, zondag 1
december om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Denekamp m.m.v. het
Nicolaaskoor, de kinderkoren uit Denekamp en Ootmarsum en het
pastoraal team; na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken.
- 27 februari 2020 om 19.30 uur : een avond met rector Patrick Kuipers
met als thema “brood om van te leven, brood om te delen “.
- Permanente tentoonstelling over de Eucharistie in de Oude Kerk te
Denekamp.
- Zaterdag 13 juni 2020 om 18.00 uur: Lof en sacramentsprocessie in De
Lutte.
- 4 oktober 2020, Agapè-maaltijd
- Christus Koning, 22 november 2020 om 10.00 uur in de Nicolaaskerk te
Denekamp gezamenlijke viering als afsluiting van het jaar van de Eucharistie
m.m.v. pastoraal team, en gelegenheidskoor, samengesteld uit alle koren
van de parochie Lumen Christi.
- Met dit gevarieerd programma willen we de Eucharistie onder de aandacht
brengen en hopen dat men de Eucharistie mogen ervaren als kloppend hart
van ons geloofsleven.
o
Namens het pastoresteam, Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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nu ook op
zondag geopend

Jaar van de Eucharistie
Komend jaar is het jaar van de Eucharistie een jaar met meerdere activiteiten.
Het begint in het eerste weekend van de advent. Daarom zal er op 1 december
a.s. om 10.00 uur een gezamenlijke viering zijn in de H. Nicolaaskerk te
Denekamp om het jaar van de Eucharistie te openen.
De viering in De Lutte op zondag 1 december komt hierdoor te vervallen.
De intenties die voor zondag 1 december zijn gevraagd zullen op zondag 8
december worden gelezen in de eucharistieviering. Hebt u vragen omtrent
deze intenties neemt u contact op met het Par. Secr. 551203.
Voorbereiding Vormsel
Op zaterdag 25 januari 2020 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. Naast thuisopdrachten hebben de vormelingen een bezoek gebracht aan de
Zusters Franciscanessen van Denekamp en hebben ze gesprekken gevoerd met
vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Op die manier hebben de kinderen
geleerd dat de kerk meer is dan alleen een gebouw. De Kerk is van mensen;
gemeenschap van gelovigen die er willen zijn voor elkaar.
St. Gerardus Dagkalender 2020
De St. Gerardus Bedevaart in Overdinkel stelt u in de gelegenheid voor het
verkrijgen van de bekende St. Gerardus Dagkalender 2020. elke dag een beetje
spirit! te bestellen onder telefoonnummer 0623590628 of te verkrijgen bij:
Gerard Gervink, Appelvinkstraat 39 De Lutte. De kosten zijn € 7.40.
Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen.
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 0110779789
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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

