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Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

Voor parochiële berichten:
Email luutke@lumenchristi.nl 
Voor  vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail            delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 18 loopt van 21 december 2021 tot 11 januari 2022 
kopij inleveren woensdag 15 december voor 20:00 uur via e-mail.

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

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

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTEOPNIEUW cORONASTEUN VOOR VRIjWILLIGERSVERENIGINGEN

cOLLEcTE DIABETESfONDS

ZONNEBLOEm - AfGELASTING

Inleverdata apparaten 
Repair Cafe De Lutte
We hebben de volgende dagen vastge-
legd voor het inleveren van uw defecte 
apparaten. Elke 2e en 4e woensdag van de 
maand. Concreet voor de komende maan-
den zijn dat:
Woensdag 8 december   Woensdag 26 januari 2022
Woensdag 22 december   Woensdag 9 februari 2022
Woensdag 12 januari 2022  Woensdag 23 februari 2022
We zijn dan aanwezig in Erve Boerrigter van 19:00 uur tot 20:00 uur om de apparaten in 
ontvangst te nemen.
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

Het college van de gemeente Losser vindt een bruisend cultuur- en verenigingsleven 
belangrijk. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en zorgt voor 
verbinding in de samenleving. Via twee financiële sporen ondersteunt het college 
daarom vrijwilligersverenigingen, instellingen en organisaties die te lijden hebben 
gehad onder de corona-maatregelen.

Wethouder Harry Nijhuis: “Vorig jaar hebben we van het Rijk coronagelden gekregen 
voor activiteiten en ontmoetingen, lokale cultuur- en dorpshuizen. Dit jaar hebben 
we ook weer geld gekregen, zij het fors minder. Het kan dus voorkomen dat niet alle 
aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het geld is bedoeld voor verenigingen die 
het echt zwaar hebben.

Naast deze noodsteun richt de gemeente zich ook op de lange termijn en is er een 
extra ronde van de bestaande regeling incidentele subsidie. Het beschikbare budget is 
daarvoor eenmalig verhoogd met 20.000 euro. “Verenigingen, instellingen en organisa-
ties die nieuw en vernieuwend aanbod ontwikkelen, kunnen hier een beroep doen op”.

Kijk voor voor meer informatie op www.losser.nl onder het kopje Subsidies.

De collecte van het Diabetesfonds heeft dit jaar in De Lutte € 1731,66 opgebracht.
Namens het Diabetesfonds wil ik hierbij alle gevers en collectanten hartelijk bedanken 
voor hun bijdragen.

Nu de corona maatregelingen zijn aangescherpt, hebben wij besloten om het kerstuit-
stapje op 2 december en het kerstdiner op 16 december NIET door te laten gaan!
Bestuur  Zonnebloem afd. De Lutte/ Beuningen.

NIEUWS VAN DE KBO AfD. DE LUTTE

Op 29 november zou er een middag ge-
organiseerd worden: Bloemschikken met 
Maurien Wigger. Dit gaat vanwege de 
huidige Corona beperkingen niet door.

Over de KBO adventsviering met jaar-
vergadering op woensdag 15 december 
wordt nog overlegd binnen het bestuur 
en de activiteitencommissie. Dit zal 

afhankelijk zijn 
van de dan 
geldende Corona maatregelen. We ho-
pen u via de weekkranten te kunnen mel-
den hoe en op welke wijze we dit kunnen 
vieren.
Ook via de KBO Nieuwsbrief van dec./jan. 
houden wij u op de hoogte. 
Bestuur KBO De Lutte
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BENT U mANTELZORGER Of KENT U EEN mANTELZORGER? 
VRAAG DAN DE mANTELZORGWAARDERING 2021 AAN.
Als u intensief en langere tijd voor een naaste zorgt bent u man-
telzorger. De gemeente Losser vindt mantelzorg belangrijk en wil 
mantelzorgers graag bedanken voor hun inzet. Daarom kunnen er 
ook in 2021 weer nieuwe mantelzorgers worden aangemeld voor 
de jaarlijkse Mantelzorgwaardering. Met dit financiële extraatje 
waardeert de gemeente Losser de inzet van mantelzorgers in de 
gemeente.
Mantelzorgers die reeds ingeschreven staan bij het steunpunt 
Mantelzorg van Fundament hoeven zich niet nogmaals aan te mel-
den, zij krijgen de waardering rond 9 december thuis gestuurd.
Aanmelden voor de Mantelzorgwaardering kan tot 24 november via mantelzorgconsu-
lent Jannet Huisman. 
Mail: j.huisman@fundamentlosser.nl Tel: 06-47504724.

EEN KERKENVISIE VOOR DE GEmEENTE LOSSER

Het college van Losser gaat, in nauwe sa-
menwerking met kerkbesturen en andere 
betrokkenen, een visie opstellen voor de 
toekomst van de kerkgebouwen in de 
gemeente Losser. 

Wethouder Harry Nijhuis wil graag samen 
met alle betrokken partijen een duurzaam 
toekomstperspectief ontwikkelen voor de 
kerkgebouwen. Wethouder Nijhuis: “Een 
kerkgebouw is vaak letterlijk en figuurlijk 
het middelpunt van een dorp. Een oriën-
tatieplek met cultuur-historische waarde, 
het heeft voor velen een emotionele 
betekenis. Ingrijpende overgangen zoals 
huwelijk, doop en overlijden in mensen-
levens werden of worden er beleefd; indi-
vidueel en collectief. Herinneringen aan 
een diepgeworteld verleden laten zich 
niet wegpoetsen. Kerkgebouwen bepalen 
vaak mede de identiteit van een dorp. 
Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en 
samen tot een toekomstvisie komen. Doel 
is, waar mogelijk, behoud van deze beeld-
bepalende gebouwen”, aldus wethouder 
Nijhuis.

Aanleiding
De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) stelt sinds 1 januari 
2019 middelen beschikbaar voor het op-
stellen van kerkenvisies. Het primaire doel 
van het ministerie voor het opstellen van 
een kerkenvisie is het behoud van (rijks)
monumentale kerkgebouwen. Een kerk-
gebouw is een gebouw dat doelbewust 
als gebedshuis is gebouwd, ongeacht de 
denominatie. In de gemeente Losser staan 
negen kerkgebouwen, daarvan heeft één 
de status van rijksmonument, drie zijn een 
gemeentelijk monument, één kerkge-
bouw is buiten gebruik en één kerkge-
bouw is nu een woonhuis.

Inlichtingen:
Gemeente Losser, Hans Lammertink, com-
municatieadviseur, 06 13 107953,

ZES GEDEcOREERDEN PLEchELmUSKOOR DE LUTTE

Het bestuur van het Plechelmuskoor 
De Lutte had een prachtig programma 
georganiseerd rond het jaarlijkse Sint 
Caeciliafeest. Het sportieve klootscheetn 
in het Lutterzand op zaterdag en de 
zondag met een meerstemmige gezon-
gen viering en aansluitend de afsluiting 
met een feest in De Vereeniging. Niets 
is ingevuld kunnen worden door de 
pandemie. 

Viering in de kerk
De viering t.b.v. van het feest van de 
kerkmuziek zou uitgebreid opgeluisterd 
worden door de dames en heren van het 
Plechelmuskoor. Door corona werd er 
niet gezongen. Vanaf de kansel wer-
den wel de namen van de jubilarissen 
voorgelezen.

Alternatief voor het eren van de 
vrijwilligers
Bestuursleden van het Plechelmuskoor 
hebben alle jubilarissen thuis opgezocht 

om de oorkonde met bijbehorende 
speld uit te reiken en op te spelden. De 
Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het 
aartsbisdom Utrecht heeft ingestemd 
met de voordracht voor een kerkelijke 
onderscheiding op muziekgebied. Alle 
jubilarissen ontvingen de speld, oorkon-
de en een prachtige bos bloemen.

Jubilarissen
Maar liefst zes leden van het 
Plechelmuskoor De Lutte ontvingen 
een onderscheiding. De heer Theo Even 
een eremedaille St Gregorius in brons 
voor 12,5 jarig zingen bij het kerkkoor. 
Mevrouw Marianne Schasfoort en me-
vrouw Margriet Koop voor hun 25 jarige 
bijdrage in het koor de eremedaille St 
Gregorius in zilver. De dames José Oude 
Ophuis en Carla van Leijenhorst de St 
Gregorius medaille in goud voor 40 jarig 
koorjubileum. Mevrouw Annie Benneker 
ontving de speld ‘50’ op de reeds ont-
vangen gouden eremedaille.



6 7

Een nieuw speelruimteplan voor de 
hele gemeente Losser 
In opdracht van het college is een speel-
ruimteplan opgesteld voor de gemeente 
Losser. Het speelruimteplan is de visie van 
de gemeente op de speelruimte voor de 
komende jaren. Doel van het plan is een 
goede verdeling van de speelruimte voor 
kinderen en jongeren over alle doelgroe-
pen en buurten, met daarbij een afgewo-
gen en gevarieerd speelaanbod. In het 
speelruimteplan wordt rekening gehou-
den met het feit dat kinderen overal in de 
buitenruimte kunnen spelen.

Wethouder Harry 
Nijhuis: “een 
speeltuin is een 
essentiële voor-
ziening in een 
woonwijk. Het 
is immers van 
groot belang dat 
kinderen volop 
kunnen spelen 
en bewegen. En 
dat ze samen zijn. 
Een speelterrein 
brengt mensen 
samen en ver-
bindt mensen, 
dat vind ik heel 
belangrijk. In het nieuwe speelruimteplan 
hebben we ook aandacht voor inclusiviteit: 
voor kinderen met een beperking moet er 
ook geschikte speelgelegenheid zijn.”
De meest recente nota speelvoorzieningen 
stamt inmiddels uit 2007. Met de steeds 
veranderende bevolkingssamenstelling is 
het van belang om het speelruimtebeleid 
op z’n tijd te actualiseren. Voor het nieu-
we speelruimteplan zijn alle bestaande 

speeltuinen geïnspecteerd en in kaart ge-
bracht. Conclusie is dat de kwantiteit van 
speelplekken in de gemeente Losser op 
een hoog niveau ligt. De meeste speel-
plekken en speeltoestellen zijn goed on-
derhouden. Er zijn wel de nodige stappen 
te maken op het gebied van kwaliteit van 
de speelruimte. Het aanbod kent nu te wei-
nig diversiteit. 

Door op buurtplekken in te zetten, stimu-
leert de gemeente het samen spelen door 
kinderen uit de gehele buurt en is de kans 
groter op ontmoetingen tussen verschil-

lende doelgroepen. Ook op het gebied 
van inclusiviteit is een verbeterslag mo-
gelijk. Waar mogelijk dienen speelplekken 
ook geschikt te worden gemaakt voor kin-
deren met een beperking.

Zodra het speelruimteplan is vastgesteld, 
wordt dit gebruikt als uitgangspunt bij de 
(her-)inrichting van speelplekken en als 
checklist voor inwonersinitiatieven. 

Met veel enthousiasme is het organisatie-
comité van de Snertloop een paar maan-
den geleden van start gegaan met de or-
ganisatie van de Snertloop. Iedereen had 
er weer zin aan om een mooi hardloope-
venement in De Lutte te laten plaats vin-
den op 5 December, maar helaas….
Net als vorig jaar hebben we weer moe-
ten besluiten om het niet door te laten 
gaan. Het groeiende aantal coronabe-
smettingen en de onzekerheid over nog 
striktere maatregelen hebben hiertoe 
geleid. De financiële én maatschappelijke 
risico’s worden te groot gevonden om in 
deze periode een mooie hardloopwed-
strijd te organiseren. 

Jammer voor de ruim 800 deelnemers die 
zich al hadden ingeschreven, maar het is 
nu niet verantwoord om zoveel hardlo-
pers en vrijwilligers bij elkaar te brengen. 
Het advies blijft om drukte te vermijden 
om zo het virus onder controle te krijgen. 
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren 
die weer bereid waren om te helpen… 
nu is het even niet nodig, maar volgend 
jaar wil Loopgroep De Lutte graag weer 
wandel- en hardloopevenementen orga-
niseren in ons dorp en mooie omgeving. 

GEVARIEERD SPELEN OP SPEELPLEKKEN EN IN DE OmGEVING WEER GEEN SNERTLOOP IN 2021 VANWEGE cORONA 

EEN NIEUW LOGO VOOR TOURIST INfO DE LUTTE LOSSER

Tourist info De Lutte-Losser is volop in ontwikkeling en daar hoort een nieuw jasje bij. 
Daarom lanceert de organisatie met trots een nieuw logo. De kleuren van het nieuwe 
logo sluiten aan bij de huisstijl van de Tourist info (de fysieke locaties).

Visit De Lutte-Losser is het online platform 
van de Tourist info. Hiermee willen we 
toeristen, inwoners en mensen uit de re-
gio inspireren en informeren. De plek zijn 
waar alles op het gebied van natuur, recre-
atie, overnachten, horeca, arrangementen 
en evenementen in Losser & kerkdorpen 
Beuningen, De Lutte, Glane en Overdinkel 
samenkomt. Om deze rol te vervullen moet 
ook de herkenbaarheid van de organisatie 
verder groeien. Een meer hedendaags, 
passend logo en bijhorende huisstijl moe-
ten daaraan bijdragen. Nieuwsgierig ge-
worden? Neem een kijkje op visitdelutte-
losser.nl en volg ons op social media.
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25 jAAR BUNă ZIUA

Ninian Gerritzen op Werkbezoek in Roemenië, okt 2021
Deel 3
Toen ik in oktober 2019 uit Bârlad vertrok, had ik niet kunnen bedenken dat het ruim 2 
jaar zou duren voordat ik zou terugkeren. De reis die ik in mei 2020 met mijn vrouw, kin-
deren, Christel en andere Nederlandse betrokkenen zou maken vanwege het 20 jarige 
jubileum van de Roemeense organisatie,  werd helaas door de coronapandemie gean-
nuleerd. En nu was het eindelijk weer mogelijk. Het was geweldig om mijn Roemeense 
collega’s weer te ontmoeten, hun werkzaamheden en gezette stappen te zien.
Hoogtepunt was de opening van de sensorische belevingstuin. Deze is speciaal aange-
legd zodat kinderen die het ‘Therapeutisch centrum voor kinderen met autisme’’ bezoe-
ken een fijne, uitnodigende speelplek hebben die aansluit bij hun belevingswereld. Het 
resultaat is fantastisch! Kinderen speelden, onder toeziend oog van hun ouders, mede-
werkers van Bună Ziua, de pers en andere genodigden naar hartenlust.
Dit was tevens een mooie gelegenheid om de Roemeense vertaling van het ‘Fiepje’ 
(een hulpmiddel voor het begeleiden van mensen met autisme) te overhandigen. Het 
resultaat van een intensieve samenwerking met een Nederlandse specialist. Daarnaast 
mocht ik ook de plaquette aanbieden die Bjorn Schreur speciaal voor het 25-jarig jubi-
leum voor Bună Ziua ontwierp. 

Tevens waren er serieuzere bijeenkomsten om te spreken over huidige projecten, toe-
komstplannen, hoe deze te realiseren, beperkende factoren en de zorgen om corona die 
bepalend kunnen zijn voor het vervolg op korte termijn. Benadrukt werd dat de steun 
vanuit Nederland, zowel inhoudelijk als financieel, erg gewaardeerd worden. De extra 
financiële impuls die vanwege de aandacht voor het 25-jarig jubileum en de daarbij ho-
rende activiteiten op komst zijn, zijn meer dan welkom! 
Ik kijk terug op een goed werkbezoek en ben trots op wat mijn Roemeense collega’s 
elke dag weer voor elkaar krijgen en welke belangrijke rol zij spelen in de maatschappij. 
Want laten we eerlijk zijn; ruim 20 jaar geleden werden kinderen met een handicap en/
of autisme verborgen gehouden, terwijl ze nu spelen ze in een prachtige belevingstuin, 
naast hun trotse ouders die zonder 
enige gêne de pers te woord staan. 
Daar word ik toch even stil van…
Wilt u meer weten? Kijk eens op onze 
nieuwe website of neem contact met 
mij op! 

Ninian Gerritzen
n.gerritzen@bunaziua.nl
www.bunaziua.nl
ps: Bună Ziua kinderen in Roemenië 
draait in Nederland volledig op 
vrijwilligers.

In de zomer van 2020 is vanuit de Lutter 
Carnavalsverenigingen een plan ontwik-
keld voor realisatie van een DorpsLab. Het 
DorpsLab moet de creatieve broedplaats 
voor kunst, cultuur en techniek binnen de 
Carnavalsloodsen van De Lutte worden. 
Hier kan dan iedereen kennismaken en 
werken met de nieuwste technieken zo-
als: 3D printers, 3D scanners, lasersnijden, 
frezen, digitale media-apparatuur enzo-
voort. Het plan richt zich op verschillende 
doelgroepen: carnaval, scholen, lokale 
verenigingen, bedrijven en kunstenaars. 
De Lutte is één van de eerste 11 Twentse 
creatieve broedplaatsen die een subsidie 
krijgen vanuit de rijksregeling Creatieve 
Broedplaatsen.

De realisatie van het DorpsLab De Lutte 
vordert gestaag. Zo is een projectgroep 
gevormd, zijn de bouwactiviteiten ge-
start, worden workshops georganiseerd 
i.s.m. Saxion Fablab en begint het pro-
gramma al aardig vorm te krijgen. Een 
goed moment om De Lutte eens bij te 
praten over alle ontwikkelingen en hope-
lijk ook extra input vanuit het dorp te krij-
gen. Op dinsdag 28 december om 19.00 

uur organiseren we daarom een bijeen-
komst waarbij we het DorpsLab nader 
willen presenteren. De bijeenkomst is in 
de Vereeniging en iedereen is welkom. 
Tijdens de (online) presentatie is er uitge-
breid ruimte om vragen te stellen en sug-
gesties te doen.

Mochten de RIVM-richtlijnen een fysieke 
bijeenkomst tegen die tijd niet toelaten, 
dan verzorgen we de presentatie online. 
Hierover volgt dan nog nadere informatie 
via de diverse media.

Aanmelden kan via raimond@dorpslab.
com. Graag tot dinsdag 28 december.

DORPSLAB DE LUTTE PRESENTEERT...

Zaterdag 4 December
16:05 De Lutte D1 – ZVBB’21 D1
16:50 De Lutte B1 - ZVBB’21 B2
17:50 De Lutte A1 - Bentelo A1
19:00 De Lutte DS2 – Grol H.V. DS2
20:15 De Lutte DS1 – De Tukkers DS3

Dinsdag 7 December 
20:30  De Lutte DMW1 – Stormvog. DMW2

Zaterdag 11 December
15:00 De Lutte E1 - Combinatie ’64 E2 

Zaterdag 18 December
17:05 De Lutte D1 – Kedingen D1
17:50 De Lutte DA1 - Stormvogels DA1 
19:00 De Lutte DS2 (d) – Blauw Wit DS1
20:15 De Lutte DS1 - BWO DS1

ThUISWEDSTRIjDEN SV DE LUTTE hANDBAL 



10 11

TIm mORSINK jUBILEUmhOOGhEID VAN cV DE BOSDûVELKES  

Tim Morsink (33) mag zich in dit speciale 
jubileumjaar hoogheid noemen van carna-
valsvereniging De Bosdûvelkes in De Lutte. 
Tim koos Iwan Nederveen (41) als zijn ad-
judant. De lijfspreuk van dit jubileumduo 
luidt: ‘Veur dit jubileum nemt wie de tied, 
ie bint ons nog lang niet kwiet!’.

Het 55-jarige jubileum van de carnavals-
vereniging vroeg om een bijzondere op-
komstdatum. In plaats van het gebruike-
lijke eerste weekend in december, kwam 
dit nieuwe duo op de 11e van de 11e te-
voorschijn. Nadat de zomerhoogheden 
(Norbert Vrijkotte en Paul Kamphuis) als 
hazen het bos in werden gejaagd en daar-
mee officieel werden ontheven van hun 
taken, kwam de nieuwe graaf tevoorschijn 
uit een ware tijdmachine.

Dorpstraat
Graaf Tim is geen onbekende in De Lutte. 
Met zijn partner Cindy runt hij Morsink 
Diervoeders aan de Dorpstraat in De 
Lutte. Samen hebben zij een dochter van 
7 maanden oud. Adjudant Iwan woont sa-
men met zijn partner en twee kinderen in 
de Dorpstraat. Hij werkt als medewerker 
bedrijfswagen en bedrijfswageninrichting 
bij Huiskes Kokkeler. Graaf Tim is een fer-
vent jager, adjudant Iwan is gek op pirate-
rij en bbq-en. Beiden voetballen ze in ‘het 
mooiste elftal van FC De Lutte’, daarnaast 
zijn zij carnavalsvierders in hart en nieren.

Carnaval in de genen
Bij graaf en adjudant zit het carnaval in de 
genen. Tim’s vader was graaf in 2002 (Graaf 
Alfons I), de vader van Iwan (Graaf Rinus I) 
zwaaide 10 jaar daarvoor met de scepter. 
Tim en Iwan weten als geen ander hoe car-
naval gevierd wordt. Naast jarenlang lid te 
zijn geweest van de Raad van 11 komen 

beide heren uit de kweekvijver van de 
Moatennaaiers.

Instuif
Op zondag 12 december openen de nieu-
we jubileumhoogheden hun residentie, 
die tevens 55-jaar dienstdoet als residen-
tie van De Bosdûvelkes. Daarna houden zij 
samen met hun dames en kinderen tussen 
13.00 en 18.00 uur open huis. Iedereen is 
welkom tijdens deze traditionele instuif bij 
De Vereeniging aan de Dorpstraat 7 in De 
Lutte. Alle activiteiten zijn niet zeker ivm 
de pandemie! 
Al naar gelang de geldende coronamaatre-
gelen wordt u via de websites: www.bos-
duvelkes.nl en www.delutte.com bericht 
of activiteiten aangepast/afgelast worden.

VERKOOP KERSTBOmEN IN DE LUTTE

Zaterdag 4 december a.s. staan de mannen van de Raad van Elf van carnavalsvereniging 
De Bosdûvelkes vanaf 09.00 uur weer bij de firma Morsink Diervoeders & Hobby om kerst-
bomen te verkopen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er dit jaar geen Kleintje 
Kerstmarkt georganiseerd. Wel weet de Raad zich ondersteund door de Wagenbouwers, 
zij komen met allerlei lekkernijen voor alle bezoekers naar de Dorpstraat.

Kerstbomen
De aangeboden kerstdennen zijn net als elk jaar van super kwaliteit. De Nordmann 
kerstboom is wereldwijd uitgegroeid tot de populairste kerstboom. Deze Kaukasische  
zilverspar is vol en symmetrisch gebouwd. De leden van de Raad van Elf brengen, indien 
gewenst, de kerstboom op huisadres.

Jubileum van De Bosdûvelkes
De Bosdûvelkes vieren dit seizoen hun 55-jarig jubileum. De Jubileumgraaf, Graaf Tim I 
is ook nog eens de direkteur van de firma Morsink Diervoeders & Hobby. Ook zijn team 
pakt uit op de ruime parkeerplaats aan de Dorpstraat.
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Sinds 3 weken zit ik weer in de school-
banken. Ik heb een loopbaanbudget en 
via mijn werk mag ik dit budget inzetten 
voor kennis uitbreiden en/of verbreden. 
Ik heb gekozen voor de module psycholo-
gie, mens en gedrag op Saxion. Zeer inte-
ressante stof, het boek staat bomvol met 
plaatjes en moeilijke, onuitspreekbare 
termen (die we allemaal moeten kennen) 
voor de toets. 
Afgelopen week stonden onze hersenen 
centraal, dat is een fascinerend onderdeel 
van ons menselijk lichaam. Ik wist wel een 
beetje hoe onze hersens werken, maar die 
kennis is nu uitgebreid. Het is ongelooflijk 
wat onze hersens zenden aan informatie 
naar onze zenuwen en omgekeerd. Het 
maakt dat wij kunnen functioneren zoals 
wij dat doen op elk mogelijk gebied in ons 
dagelijks leven. Hardlopen, ja sorry, ik kan 
het niet laten, is een echte brainpower. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat je 
niet kunt piekeren tijdens het hardlopen 
omdat door het hardlopen er serotonine 
wordt vrijgemaakt. Dit heet ook wel het 
gelukshormoon en zorgt er o.a. voor dat 
je je beter gaat voelen. Ook komt er do-
pamine en endorfine vrij, mooie stofjes 
die goed zijn voor de mens en het kost je 
helemaal niets. 

Zondag 24 oktober mocht ik de hele mara-
thon lopen van Rotterdam, wat een hard-
loopfeest! Goede sfeer en het publiek was 
fantastisch en dat sleept je, vooral de laat-
ste kilometers, er doorheen. Het leek bij 
het 35 km punt wel een bergetappe uit de 

Tour de France, geweldig om mee te mo-
gen maken. Mijn naam heb ik nog nooit 
zo vaak gehoord om mij aan te moedigen, 
vooral na 30 km kon ik dit ook wel gebrui-
ken. De eerdere genoemde stofjes waren 
weg, de man met de hamer had ze wegge-
slagen. Na de finish kwamen de stofjes een 
beetje terug nadat ik mijn kids weer zag. 

In de week na de hele marathon begon-
nen de rellen in Rotterdam, ongelooflijk 
triest wat daar is gebeurd! En niet alleen in 
Rotterdam, ook in andere plaatsen in ons 
land.
Wat gebeurt er in het brein en in de her-
sens van die, soms nog zeer jonge, rel-
schoppers? Is dat kortsluiting tussen de di-
verse kwabben in hun hoofd? Hebben zij 
niet die stofjes? Ik snap er helemaal niets 
van, het gaat mijn pet te boven, mijn stu-
dieboek geeft ook geen verklaring hier-
voor. Vernielingen, brandstichting, agres-
sie tegen politie, hulpverleners enz., te 
triest voor woorden. Dit zijn absoluut niet 
de enthousiaste mensen die 24 oktober 
langs het parcours hebben gestaan. 

In de uitslagen van hardloopwedstrij-
den kun je vaak zoeken op startnummer, 
loopgroepen en ook op woonplaats. En 
natuurlijk was ik nieuwsgierig of er meer 
lopers uit De Lutte hadden meegedaan in 
Rotterdam. En ja, er was nog een loper uit 
De Lutte, ik kwam hem wel eens tegen op 
het fietspad in de voorbereiding. Mooie 
eindtijd voor hem, gefeliciteerd!!
Twee lopers uit De Lutte in Rotterdam, dat 

DE WONDERE WERELD VAN ONS BREIN!!!

KIEK ES

De lijst met winnaars van de digitale wis-
selbeker was al lang en wordt met het 
verschijnen van elk Luutke alleen maar 
langer. Dit keer ging de trofee naar Sven 
Grunder. De tekening liet inderdaad een 
deel zien van de irminzoele, die te bewon-
deren is achter op het terrein van camping 
Sproakstee. Wij hebben wel een donker-
bruin vermoeden waarom Sven zich als 
eerste bij ons meldde. Sven, van harte en 
geniet van je succes.

Zoals altijd doet het ons deugd uw kennis 
van ons prachtige dorp weer te kunnen 

testen met een nieuwe Kiek Es! Onze 
vaste illustrator Babs heeft wederom een 
herkenbare plek in De Lutte op papier 
vastgelegd.
Denkt u te weten om welke plek het gaat, 
kom dan gauw naar de Facebook-pagina 
van Kiek Es: www.facebook.com/kieke-
sintluutke. In de reacties onder het betref-
fende bericht kunt u de locatie doorgeven. 
Veel succes en geef uw ogen goed de kost 
als u de komende dagen door ons prach-
tige dorp loopt.

De redactie

KIEK ES!

maakt een mooi podium voor dit jaar. 
Wetende dat ik in 2021 de snelste (en eni-
ge) dame uit De Lutte was in Rotterdam is 
voor mij een klein geluksmomentje…

Monique Greftenhuis
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Rol vrijwilligers afgelopen jaar ontzettend belangrijk geweest: ook juist 
tijdens de coronacrisis
 
Dit jaar reikt de gemeente Losser voor de vijfde keer de Vrijwilligersprijs uit. Met de 
Vrijwilligersprijs spreekt de gemeente haar waardering uit voor alle vrijwilligers én voor 
die ene vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie in het bijzonder. De prijs is opgedeeld in 
twee categorieën: De Vrijwilliger van het jaar en De Vrijwilligersorganisatie van het jaar. 
Tot en met uiterlijk 15 december a.s. kunt u een vrijwilliger of organisatie nomineren.
 
Wethouder Anja Prins: “In de gemeente Losser zet een grote groep mensen zich belan-
geloos in voor de samenleving. Het afgelopen jaar is weer gebleken hoe belangrijk dat 
is: ook tijdens de coronacrisis. Ondanks dat veel activiteiten niet door konden gaan, heb-
ben veel mensen een manier gevonden om - in eigen tijd - iets te betekenen voor een 
ander en/of de gemeente. Juist in deze tijd waarin mensen het extra moeilijk kunnen 
hebben of contacten wegvallen, is dit zo ontzettend waardevol. Als gemeentebestuur 
staan wij hier graag bij stil en spreken onze waardering uit met de Vrijwilligersprijs.”
 
Aanmelden
Inwoners of organisaties van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger of 

Op dinsdag 30 november zijn Truus en Bernard 
Benneker 60 jaar getrouwd voor de wet. De kerke-
lijke inzegening was wat later, 3 mei 1962. Ze wo-
nen inmiddels alweer 7 jaar in de Elfterborgh, en 
staan ondanks hun leeftijd, ze zijn beiden 87 jaar, 
nog midden in het leven! Het zijn echte dorps-
mensen en altijd in voor een praatje.
Truus gaat elke maandagavond naar de gym on-
danks dat ze slechter loopt en gaat erg graag naar 
de Spar voor de dagelijkse boodschappen en een 
praatje.
Bernard is nog altijd lid van de solexclub en gaat 
ook mee op de solex tijdens ritten. In de buurt 
kom je hem ook vaak tegen in de auto of de fiets. 
Verder gaat hij nog mee op jacht in het jachtge-
bied op het Hanhof waar hij geboren is en is hij 
oud-graaf van de Bosdûvelkes. Samen proberen 
Truus en Bernard zoveel mogelijk nog naar de car-
navalsfeesten te gaan.
Gefeliciteerd met deze mijlpaal ook namens de 
redactie.

NAAR WIE GAAT DE VRIjWILLIGERSPRIjS 2021?

60 jARIG hUWELIjKSfEEST BERNARD EN TRUUS BENNEKER vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de Vrijwilligersprijs. Op de website van de ge-
meente Losser of bij de receptie van ’t Lossers hoes is een aanmeldformulier te vinden. 
Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 december 2021. Dit kan door het ingevulde for-
mulier te mailen naar: k.suthof@losser.nl of af te geven bij de receptie van ’t Lossers hoes.
 
Bekendmaking en uitreiking
Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. De jury, die bestaat uit een afvaardi-
ging van mensen uit de maatschappelijke organisaties, buigt zich over de nominaties. 
Zij wijzen een winnaar aan, aan de hand van de criteria. De prijsuitreiking is januari 2022.
 
Inlichtingen 
Gemeente Losser, Karin Suthof, 06 -12612598, k.suthof@losser.nl; Manon Koopman, 
communicatieadviseur, 06 - 28344025, m.koopman@losser.nl 

Procedure
Wij vragen u om een persoon en/of vrijwilligersorganisatie voor te dragen, die volgens u 
genomineerd moeten worden voor:
 a. de vrijwilliger gemeente Losser 2021;
 b. de vrijwilligersorganisatie gemeente Losser 2021.

Een onafhankelijke selectiecommissie/ jury zal het college van Burgemeester en 
Wethouders adviseren over de uiteindelijke keus. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Losser zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijs
Criteria voor de individuele vrijwilliger:
	 •	steekt	met	kop	en	schouders	boven	de	andere	vrijwilligers	uit;
	 •	levert	een	duidelijk	positieve	bijdrage	aan	de	Losserse	samenleving;
	 •	heeft	in	positieve	zin	een	verandering	in	gang	gezet	binnen	een	organisatie			
   of de gemeente;
	 •	heeft	een	vernieuwing	in	gang	gezet	in	het	vrijwilligerswerk;
	 •	doet	al	gedurende	een	langere	termijn	vrijwilligerswerk	bij	één	of	meerdere			
   organisaties;
	 •	vervult	een	voorbeeldfunctie	voor	anderen;
	 •	is	een	belangrijke	factor	bij	slagen	project/activiteit;
	 •	bevordert	saamhorigheid	en	brengt	mensen	met	elkaar	in	contact.

Criteria voor vrijwilligersorganisaties:
	 •	Deelname	aan	de	vrijwilligersprijs	staat	alleen	open	voor	vrijwilligerswerk	dat		
   binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvindt;
	 •	Het	vrijwilligerswerk	dient	inspirerend	en	motiverend	te	zijn;
	 •	De	mate	waarin	een	organisatie	op	een	verantwoordelijke	en	doelmatige	 	
   manier omgaat met mensen, materialen en middelen die ter beschikking staan;
	 •	De	mate	waarin	men	al	dan	niet	kan	steunen	op	een	professioneel	apparaat.

Aanmeldformulieren op de volgende twee pagina’s.
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AANMELDFORMULIER VRIJWILLIGERSPRIJS 
 
Nominatie categorie A: vrijwilliger gemeente Losser 2021 
 
Naam     __________________________________________________________  
 
  
 
Adres     __________________________________________________________  
 
  
 
Postcode ___________________ Woonplaats _______________________  
 
 
Telefoon  ________________  
   
Welke vrijwilligerswerkzaamheden heeft de persoon gedaan en  
waarom moet hij/zij de vrijwilligersprijs gemeente Losser 2021 ontvangen  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
 
 
 
Voor vragen over deze nominatie kunnen we contact opnemen met:  
 
Naam :     _______________________________________  
 
Telefoon:  ___________  
 
 
 
 
 
Nominatieformulier terugsturen uiterlijk 15 december 2021 naar: 
Gemeente Losser 
T.a.v. Karin Suthof 
Antwoordnummer 431  
7570 VD Losser 
 
Afgeven bij de receptie mag ook t.a.v. K. Suthof 
 
Of mailen naar k.suthof@losser.nl 
 
 
 
 

                                                                        
 
AANMELDFORMULIER VRIJWILLIGERSPRIJS 
 
Nominatie categorie B: groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie gemeente Losser 
2021 
 
Naam      __________________________________________________________  
 
  
 
Adres      __________________________________________________________  
 
  
 
Postcode ___________________ Woonplaats _______________________  
 
  
 
Telefoon  ________________  
 
 
Welke vrijwilligerswerkzaamheden heeft de vrijwilligersorganisatie of groep vrijwilligers 
verricht en waarom moet(en) zij de vrijwilligersprijs gemeente Losser 2021 ontvangen  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
 
 
 
Voor vragen over deze nominatie kunnen we contact opnemen met:  
 
Naam :    _______________________________________  
 
Telefoon: ___________  
 
 
 
 
Nominatieformulier terugsturen uiterlijk 15 december 2021 naar: 
Gemeente Losser 
T.a.v. Karin Suthof 
Antwoordnummer 431  
7570 VD Losser 
 
Afgeven bij de receptie mag ook t.a.v. K. Suthof 
 
Of mailen naar k.suthof@losser.nl 
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Zondag	5	december:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	dameskoor	
Voorganger		 :	pastor	I.	Schraven	
Lectrice	 	 :	mevr.		B.	Alberink		
	
Woensdag	8	december:	 		 	 19.00	uur	Eucharistieviering	

voorganger:	pastoor		
	 	 	 	 	 	 T.	Munsterhuis	

	
Zaterdag	11	december:	
18.00	uur	 	 :	Eucharistie-viering	met	boeteviering	m.m.v.	Plechelmuskoor	
Voorganger		 :	pastoor	T.	Munsterhuis	
Lectrice	 	 :	mevr.	M.	Oude	Ophuis	
Misdienaars		 :	Michelle	en	Christiaan	Steenbekke	
	
Zondag	12	december:		
9.00	uur	 	 :	Gebedsviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	dhr.	B.	Elferink	
Lectrice	 	 :	mevr.	A.	Scholte	Lubberink	
	
Woensdag		15	december:			 	 14.30	uur	viering	KBO	(Vereeniging)	

voorganger:	pastoor	T.	Munsterhuis	
19.00	uur	communieviering	
voorganger:	pastor	J.	Kerkhof	Jonkman	

	 	 	 	 	
Zondag:	19	december:		
09.00	uur	 	 :	Communieviering	m.m.v.	herenkoor	
Voorganger		 :	pastor	J.	van	den	Bosch	
Lectrice	 	 :	mevr.	Th.	Hesselink	
	
Woensdag	22	december:			 	 19.00	uur	communieviering	

voorganger:	pastor	I.	Schraven	 	
	
Overleden:	
Annie	Evering-Zanderink,	Tapuitstraat	17,	overleden	op	de	leeftijd	van	71	jaar.	
Mien	Bekkedam-Notkamp,	Molenkamp	te	Oldenzaal,	overleden	op	de	leeftijd	
van	92	jaar.	

KERKELIJK	NIEUWS	LOCATIE	DE	LUTTE	
Intenties:	
Zondag	5	december:	Ouders	Wonniger-Rolink,	Annie	Oude	Roelink-Lemmink,	
ouders	Tijhuis-uit	het	Broek,	Johan	Grashof,	Johan	en	Sientje	oude	Egbrink-
Beernink,	Jutta	Westerik-Scibiorski,	Marietje	Beernink-Bosch,	Annie	Evering-
Zanderink,	Mien	Bekkedam-Notkamp.	
	
Jaargedachtenis:	Truus	Egberink-Grashof,	Jozef	Scheper,	Jan	Lentfert,	Herman	
Nijhuis	(Past.	Geerdinkstraat),	Frans	Brookhuis,	Hendrik	Reimer.		
	
Zaterdag	11	december	en	zondag	12	december	:	Jan	Mensink,	Gerhard	
Koertshuis,	Jutta	Westerik-Scibiorski,	Annie	Evering-Zanderink,		
Mien	Bekkedam-Notkamp.	
	
Jaargedachtenis	
Ouders	Mensink-Harbert,	Gerard	Benneker	met	Thijs	en	Thomas,	Toon	van	
Langen,	Betsie	van	Langen-Homan,	Henri	Kötter.	
	
Zondag	19	decmeber	:	Marietje	Punt,	Hubert	Velthuis,	ouders	Tijhuis-uit	het	
Broek,	Johan	Willemsen,	Jutta	Westerik-Scibiorski,	Annie	Evering-Zanderink,	
Mien	Bekkedam-Notkamp.	
	
Jaargedachtenis:	Ouders	Geertshuis-Perrevoort,	Gerrit	Vrijkotte,	Toon	
Steinmeijer,	Gerard	Boers,	Jan	Koekoek,	Bennie	Pot,	ouders	Mombarg-Wigger	en	
Anne,	Lies	Beernink-Berning,	Jan	Kuipers,	Koos	Schreur-Olde	Riekerink,	ouders	
Grunder-Kalthegener,	Irma	van	der	Vechte.	
	

Pastorpraat:	
“Alles	komt	op	tijd	voor	hij	die	wachten	kan”.	Een	tegeltjes	wijsheid	welke	gaat	over	de	
kracht	die	zit	in	het	vermogen	om	te	wachten,	geduld	te	hebben.	Advent	de	periode	
waarin	we	uit	zien	naar	de	komst	van	Jezus,	is	de	tijd	van	het	bewust	wachten.	We	zien	
uit	naar	iets	wat	er	(nog)	niet	is,	maar	waar	we	wel	erg	naar	verlangen.	Wat	dan?	Naar	
een	leven	dat	anders	wordt	dan	dat	het	nu	is,	naar	een	wereld	waar	het	er	anders	aan	
toe	gaat.	We	wachten	samen.	In	de	geloofsgemeenschap	en	thuis.	Ons	wachten	heeft	
soms	te	maken	met	een	onvoldaan	gevoel.	Zoals	het	nu	is,	is	het	niet	goed.	Niet	met	mij,	
niet	met	ons,	niet	met	de	wereld.	Advent	is	wachten,	geduld	hebben	en	leren	omgaan	
met	een	leven	dat	niet	altijd	zinvol	en	gelukkig	is.	Een	beetje	ongelukkig	zijn	hoort	nu	
eenmaal	bij	het	leven.		
Er	zijn	nogal	wat	mensen	die	niemand	anders	hebben	om	hun	verdriet	en	ongeluk	mee	
te	delen.	Hoe	komt	dat?”	Kunnen	we	nog	wel	omgaan	met	gewone	lastig	heden	van	het	
leven?	En	steunen	we	elkaar	voldoende	in	dat	gevoel	van	ongeluk?	We	zouden	elkaar	
misschien	wat	meer	kunnen	steunen.”	Een	goede	relatie	met	anderen	is	mogelijk	
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belangrijker	en	kostbaarder	dan	je	eigen	gezondheid.	Een	mens	wordt	heel	flexibel	en	
sterk	als	hij	of	zij	samen	kan	zijn	met	anderen.	Samen	zijn	maakt	wachten	en	geduld	
hebben	tot	een	minder	moeilijke	levenshouding.	Het	is	menselijk	dat	we	verdriet	en	
ongeluk	zo	snel	mogelijk	achter	ons	willen	laten.	Maar	het	heeft	zijn	tijd	nodig.	Samen	
kunnen	we	dat	aan.		
In	het	samen	zijn	gebeuren	veel	goede	dingen,	zeker	als	er	verdriet	en	ongeluk	is.	
Verdriet	en	ongeluk	zijn	er	in	het	“klein”	in	huiselijke	kring.	In	het	“groot”	bij	al	die	
vluchtelingen	en	ontheemden	die	niet	de	tijd	kregen	om	te	wachten	op	wat	komen	ging.	
Nog	niet	zo	lang	geleden	waren	we	getuige	van	de	chaos	op	het	vliegveld	van	Kaboel,	de	
hoofdstad	van	Afghanistan,	waar	duizenden	mensen	probeerden	te	ontsnappen	aan	het	
Taliban	regime.	Mijn	gedachten	gingen	onwillekeurig	terug	naar	de	advent	en	
kerstperiode	van	2009,	toen	ik	in	mijn	vorige	functie	als	krijgsmacht	aalmoezenier	was	
geplaatst	bij	het	NAVO	hoofdkwartier	van	ISAF	(International	Security	Assistance	Force)	
in	Kaboel.	De	locaties	op	het	vliegveld	die	op	televisie	werden	getoond	waren	mij	zeer	
bekend,	omdat	ik	iedere	week	een	aantal	keren	de	Nederlandse	militairen	op	het	
vliegveld	bezocht.	Het	is	uit	die	tijd	dat	ik	een	dagboek	bij	hield.	Ik	neem	u	mee	naar	een	
passage	uit	dit	dagboek,	aan	het	begin	van	de	Adventsperiode	in	het	jaar	2009.		
Zondag	is	(traditioneel)	de	dag	waarop	ik	kerkdiensten	houd.	Omdat	het	de	eerste	
zondag	van	de	advent	is	heb	ik	twee	adventskransen	in	elkaar	“geknutseld”	De	diensten	
worden	op	twee	locaties	gehouden.	In	de	huiskamer	van	Dutch	NSE	(National	Support	
Element)	op	HQ	ISAF	(hoofdkwartier	in	Kaboel)	en	in	het	Holland	huis,	een	grote	tent,	op	
KAIA	(Karzai	international	airport)	Zuid.	Die	laatste	locatie	is	noodgedwongen	omdat	de	
Amerikanen	de	nabij	gelegen	kapel	“bezetten”,	in	tegenstelling	tot	eerdere	toezeggingen	
dat	ik	er	gebruik	van	zou	mogen	maken.	De	kerkdiensten	geven	structuur	aan	de	weken	
die	ik	hier	doorbreng.	Ik	kies	er	voor	om	de	liturgische	kalender	niet	te	volgen,	maar	
themavieringen	met	een	oecumenisch	karakter	te	organiseren.	De	diensten	worden	
goed	bezocht.	Gemiddeld	maken	zo’n	35	mensen	op	KAIA	gebruik	van	de	mogelijkheid	
een	themaviering	te	bezoeken.	Tijdens	de	dienst	brengen	we	allerlei	soorten	muziek	ten	
gehore.	Zo	waren	er	vandaag	liedjes	van	Stef	Bos	en	Herman	van	Veen	te	horen.	Over	
het	algemeen	reageren	mensen	positief	op	de	vieringen.	En	ik	moet	zeggen	ik	hecht	veel	
waarde	aan	het	houden	van	deze	vieringen.	Het	dwingt	of	eigenlijk	moet	ik	zeggen	helpt	
mij	om	na	te	denken	over	dagelijkse	gang	van	zaken	op	het	HQ	(hoofdkwartier)	en	Kaia.	
Vandaag	was	de	Nederlandse	BMW’er	(bedrijfsmaatschappelijk	werker)	uit	Kandahar	op	
bezoek.	Het	was	een	prettig	weerzien	want	ik	kende	deze	vrouw	nog	omdat	wij	
gelijktijdig	de	specialisten	opleiding	op	de	KMA	(koninklijke	militaire	academie)	hebben	
gevolgd.	Ik	heb	haar	in	2004	voor	het	laatst	ontmoet,	dus	het	was	leuk	om	even	bij	te	
praten.	Na	Sinterklaas	ga	ik	mijn	voorgenomen	bezoek	aan	Kandahar	realiseren.	Ik	ben	
benieuwd	hoe	het	sociaal	medisch	team	daar	functioneert.	Het	biedt	me	tevens	de	
mogelijkheid	om	een	collega	geestelijk	verzorger	van	de	KLU	(Koninklijke	Luchtmacht)	te	
bezoeken.	Aan	het	einde	van	de	ochtend	werden	we	opgeschrikt	door	een	vervelend	
incident.	Een	auto	met	personeel	van	ISAF	was	betrokken	bij	een	aanrijding	met	
dodelijke	afloop.	De	auto	had	een	Afghaanse	vrouw	geschept	die	plotseling	de	weg	
overstak.	Een	van	de	inzittenden	van	deze	auto	was	een	Nederlandse	militair.	In	
Afghanistan	breng	je	gewonden	bij	voorkeur	zelf	naar	een	ziekenhuis,	bij	gebrek	aan	een	
ambulance.	Ik	heb	tot	op	heden	in	deze	“waanzinnige”	stad	maar	één	keer	een	
ambulance	gezien.	Zwaailichten	helpen	hier	niets	want	er	is	geen	“hond”	die	ervoor	aan	

de	kant	gaat.	In	dit	geval	hebben	ze	de	zwaargewonde	vrouw	naar	het	vliegveld	gebracht	
waar	een	tentenhospitaal	van	ISAF	is	gevestigd.	De	vrouw	bleek	bij	aankomst	overleden	
te	zijn	aan	hersenletsel.	Uiteraard	heeft	een	aanrijding	met	dodelijke	afloop	impact	op	
inzittenden	van	de	auto.	De	inzittenden	hebben	ook	een	moment	het	idee	gehad	dat	
deze	in	boerka	gehulde	persoon	een	zelfmoord	terrorist	zou	kunnen	zijn.	Gelukkig	was	
dit	niet	het	geval.	Het	ongeval	wordt	door	ISAF	afgedaan	met	een	schadevergoeding.	De	
hoogte	van	de	schadevergoeding	wordt	bepaald	door	het	geslacht	van	het	slachtoffer,	de	
leeftijd	en	de	schuldvraag.	Als	het	een	vrouw	betreft	is	het	schadebedrag	per	definitie	
lager.	In	dit	geval	is	er	200	dollar	aan	de	nabestaanden	betaald	omdat	het	een	oudere	
vrouw	betrof.	Zoveel	is	een	mensenleven	waard.	De	Nederlandse	militair	heeft	zijn	
traumatische	ervaring	goed	van	zich	af	kunnen	praten.	Hij	had	in	ieder	geval	het	gevoel	
dat	ze	er	alles	aan	hadden	gedaan	hadden	om	het	leven	van	de	vrouw	te	redden.		
In	al	die	jaren	van	aanwezigheid	in	Afghanistan	hebben	we	samen	met	een	groot	deel	
van	de	bevolking	gewacht	op	betere	tijden.	We	zagen	uit	naar	iets	dat	er	niet	was,	die	
betere	wereld.	We	hebben	ons	in	al	die	jaren	van	aanwezigheid	onvoldoende	
gerealiseerd	dat	het	leven	niet	altijd	zinvol	en	gelukkig	is.	Misschien	hadden	we	daarom	
vele	jaren	later	tegen	de	Afghaanse	vluchtelingen	die	Nederlandse	eenheden	hebben	
gesteund,	moeten	zeggen:	“We	zien	jullie	graag	komen”.	Dat	is	waar	het	echt	om	gaat.	
Zeker	omdat	er	veel	verdriet,	leed	en	ongeluk	is	onder	Afghanen.	Is	dat	niet	ook	wat	
Jezus	deed?	Hij	was	er,	bracht	troost	en	genas	de	ziel	van	door	het	leven	verwonde	
mensen.	Wij	mogen	in	de	Advent	periode	geduld	hebben	en	wachten,	want	niet	alles	kan	
van	onszelf	komen.	Laten	we	met	elkaar	zijn	in	een	samen,	en	zo	nodig	onze	
medemensen	troosten	en	helpen.	Laten	we	hen	die	niet	de	tijd	kregen	om	te	wachten	of	
geen	geduld	hadden	omarmen,	zodat	het	kerstfeest	voor	ons	allen	symbool	mag	zijn	
voor	een	zinvolle	en	gelukkige	samenleving.	 	 Tom	van	Vilsteren	

	
Communie	thuis	
Beste	parochianen,		
Door	omstandigheden	als	ziekte	of	andere	redenen,	maar	ongetwijfeld	ook	ten	gevolge	
van	de	Corona	pandemie,	is	het	niet	voor	iedereen	mogelijk	een	liturgische	viering	bij	te	
wonen.	In	onze	tijd	van	moderne	mediatechnieken	kan	dit	deels	worden	ondervangen	
door	deze	te	volgen	via	kerk	radio	of	tv.	Hierdoor	ben	u	niet	in	de	gelegenheid	om	de	
communie,	die	velen	als	een	belangrijk	element	van	de	viering	ervaren,	te	ontvangen.	
Net	als	vorig	jaar	december	stelt	het	pastoresteam	van	Lumen	Christi	u	in	staat	op	
aanvraag	kort	voor	de	feestdagen	de	communie	thuis	te	ontvangen.	U	kunt	uw	verzoek	
per	email	indienen	bij	het	secretariaat	van	Lumen	Christi	secretariaat@lumenchristi.nl	of	
op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur,	telefonisch	via	nummer	0541	353551.	Ook	is	
het	mogelijk	dat	u	uw	verzoek	indient	bij	het	secretariaat	van	uw	lokale	parochiekerk.	
Indien	u	voor	deze	laatste	optie	kiest,	wordt	u	verzoek	door	hen	doorgegeven	aan	het	
secretariaat	van	Lumen	Christi.	Na	ontvangst	van	uw	aanmelding	neemt	een	van	de	
pastores	telefonisch	contact	met	u	op	voor	het	maken	van	een	afspraak,	waarna	u	op	de	
afgesproken	datum	en	tijdstip	thuis	de	communie	ontvangt.	Mocht	u	vragen	hebben	
over	het	thuis	ter	communie	gaan	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	het	secretariaat	van	
Lumen	Christi.		 	 Vriendelijke	groet,	Team	pastores	Lumen	Christi	
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Dankjewel	
Beste	mensen,	de	afgelopen	maanden	mochten	wij	als	geloofsgemeenschap	veel	giften	
ontvangen,	in	geld	en	materiaal.	Wij	willen	middels	deze	weg	alle	gulle	gevers	dan	ook	
hartelijk	bedanken!	Alles	komt	ten	goede	aan	onze	eigen	geloofsgemeenschap	in	De	
Lutte.	We	zijn	blij	dat	velen	zich	verbonden	weten	met	onze	St.	Plechelmuskerk.	Verdere	
giften,	in	welke	vorm	en	mate	dan	ook,	blijven	natuurlijk	altijd	van	harte	welkom.	
Bijvoorbeeld	via	het	offerblok	achter	in	de	kerk.	Wij	danken	bij	voorbaat!		
Met	vriendelijke	groet,	
Maria	Wolbert-Closa	Rodrigo	 Locatieraadvoorzitter	St.	Plechelmus	De	Lutte	
	
Jozef	krijgt	gezelschap!	
Na	een	succesvol	Jozef	jaar,	met	een	fraaie	expositie	over	de	vader	van	Jezus	in	de	
vitrines	en	in	de	kerk,	worden	de	vitrines	rond	de	1e	Advent	weer	ingericht	met	
kerstgroepjes	en	kerststalletjes.	Dit	wordt	wederom	verzorgd	door	Jan	Riesewijk,	die	ook	
vorig	jaar	de	vitrines	sfeervol	ingericht	heeft.	Te	zien	zijn	kerstgroepjes	en	stalletjes	uit	
de	hele	wereld,	de	typische	invloeden	van	een	land	of	streek	zijn	in	de	kerstgroepjes	
vaak	terug	te	vinden.	Jan	verzamelt	al	jaren	kerstgroepen	en	stallen	en	exposeert	o.a.	
jaarlijks	in	de	Losserse	Steenfabriek	de	Werklust.	Zoals	het	er	nu	uitziet	wordt	deze	
expositie	in	de	Steenfabriek	dit	jaar	ook	weer	gehouden.	We	hopen	dat	we	met	deze	
mooie	kerstexpositie	de	ware	betekenis	van	Kerstmis	weer	onder	de	aandacht	mogen	
brengen	van	de	bezoekers!	

Bericht	over	Adventstocht	2021	
Gezien	de	grote	besmettingsdreiging,	de	coronaregels	en	de	naar	verloop	
van	tijd	steeds	lager	wordende	bescherming	van	vaccinatie	tegen	corona	
kunnen	we	tot	onze	grote	spijt	ook	dit	jaar	de	Adventstocht	niet	
doorlaten	gaan.	Natuurlijk	hopen	we	dat	het	volgend	jaar	anders	zal	zijn.		
Namens	werkgroep	Adventstocht	Plechelmuskerk	De	Lutte	Irma	Onland	

Voedselbank	Losser\Werkgroep	Diaconie.	
Samen	hebben	we	besloten	om	in	de	kerk	een	vaste	plek	in	te	richten	voor	de	
voedselbank.	Hier	kan	iedereen	houdbare	spullen	en	tevens	een	donatie	in		leveren.	
Daarnaast	ook	de	D.E.	punten	van	harte	welkom.		Dit	is	een	blijvende	actie.		
Dank	voor	uw	gaven.	
	
Oliebollen	bakken	
Deze	gaat	dit	jaar	i.v.m.	corona	weer	niet	niet	door.	
	
Gerarduskalender	
De	Gerarduskalender	2022	is	een	scheurkalender	met	elke	dag	op	de	voorkant	een	
spreuk	die	opbeurt	of	aanzet	tot	nadenken,	onder	het	motto:	'elke	dag	een	beetje	spirit!’	
Op	de	achterkant	staan	afwisselend	moppen,	gedichten	en	bezinningsteksten.	De	
kalender	is	bedoeld	om	elke	dag	goed	te	kunnen	beginnen.		
Een	leuk	cadeau	om	te	geven	voor	St.	Nicolaas	of	met	het	Kerstfeest.	
Kosten	kalenderblok	met	schild	€	8,50.	Verkrijgbaar	bij	of	te	bestellen:	
Gerard	Gervink,	Appelvinkstraat	39,	tel.	06	23590628.	

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


