
Agenda
ZijActief fietstocht iedere dinsdag in 
augustus 19:00 uur vertrek bij de kerk

26 AUG Wandeling Kuiergroep
30 AUG Zomerconcert Lutter  
 Dweilorkesten
09 SEP Deadline Luutke nr. 14
12 SEP Oudpapier 

DE LUTTE

@DELUTTECOM
#Buurtbus #DeLutte-#Olden-
zaal @SyntusMO  rijdt NIET. 
Meer INFO: 
http://delutte.com/nu/PTDX8

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

ZOMERCONCERT LUTTER
DWEILORKESTEN

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke

FUNDAMENT START MET FUNLAB VOOR KINDEREN

Uitgave 13 - van 25 augustus t/m 15 september 2020

NA CIRCA EEN HALF JAAR IS GERRIT KIENHUIS WEER THUIS GEKOMEN NA, VOORZOVER BEKEND, HET EERSTE LUTTER 
CORONA SLACHTOFFER TE ZIJN GEWEEST. AANLEIDING VOOR ZIJN NOABERS VAN HET PASTOOR RUDINGPAD OM EEN 
WELKOMSTBOOG(JE) TE PLAATSEN. 
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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, 14 loopt van  15 september tot 6 oktober 2020 
kopij inleveren woensdag 9 september voor 20:00 uur via e-mail.

JAARKALENDER 2020

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.

De Zonnebloem, De Lutte 06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger

Dagvoorziening 0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in 
dorpshoes Erve Boerrigter.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag (opgave vrijdag ervoor)
en vrijdagmiddag (opgave dinsdag ervoor) om
12:00 uur is er in Erve Boerrigter de 
gelegenheid om een warme maaltijd van drie 
gangen mee te eten voor €7. Opgave via het 
dorpshoes 0541 - 552 009 of 06 - 1007 3282

 Augustus

26 Wandeling Kuiergroep
30 Zomerconcert Lutter dweilorkesten

 September

 9 Deadline Luutke nummer 14
12 Oud papier inleveren
19 Kledingactie Mensen in nood
25 Jaarvergadering Bosdûvelkes Wij zijn de jaarkalender weer aan het vullen. 

Mocht u activiteiten willen vermelden, stuur 
deze dan (opnieuw) naar ‘t Luutke.

Op zondag 30 augustus kun je onder de 
karakteristieke bomen op de driehoek 
gevormd door de Dorpstraat, Irenestraat 
en Plechelmusstraat vanaf 14.00 uur ge-
nieten van de prachtige klanken van zo-
wel Tapwacht 90 als Dûvels Geweld. Op 
zondagmiddag zijn beide dweilorkesten 
afwisselend in de kern van De Lutte te 
beluisteren, dit zal tot ongeveer 17:00 du-
ren. Dit optreden in de open lucht is voor 
iedereen gratis toegankelijk.
Beide dweilorkesten kennen elkaar al ja-
ren en staan met hun repertoire op diver-
se gelegenheden garant voor een feest-
je. In 2020 is daar een extra reden voor 
aangezien beide kapellen een jubileum 
vieren. Dûvels Geweld bestaat 20 jaar en 

Tapwacht ’90 viert dat ze 30 jaar jong is. 
Samen hebben ze dus voor 50 jaar aan 
ervaring, dat moet wel een spetterend 
feestje worden. Met andere woorden je 
hebt wat gemist als je niet gaat kijken!
Vanwege de coronamaatregelen staan 
de muzikanten 1,50 meter uit elkaar en is 
er geen podium. Het publiek wordt ge-
vraagd om minimaal 1,50 meter afstand 
van elkaar te houden, en daarom zoveel 
mogelijk op de terrassen plaats te ne-
men. De horecagelegenheden aan het 
plein zullen je gastvrij ontvangen. 

Tot zondag 30 augustus!

ZOMERCONCERT LUTTER DWEILORKESTEN

De feestelijke opening van Buurtzorg kantoor in De Lutte kan geen doorgang vinden 
vanweg de genomen maatregelingen van het kabinet. Inmiddels heeft het team van 
Buurtzorg Oldenzaal/De Lutte het kantoor in gebruik aan de Irenestraat waar u altijd van 
harte welkom bent.  Op zaterdag 29 aug zijn we vanaf  15 uur wel aanwezig voor vragen 
en informatie. Ook zijn wij altijd bereikbaar op nummer 0613660776.

Met vriendelijke groet,  Buurtzorg team Oldenzaal/De Lutte

BUURTZORG DE LUTTE
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Sinds deze zomer heeft het team van 
Thuiszorg Maartje, onderdeel van 
Zorggroep Sint Maarten, een ruimte be-
trokken in het nieuwe gezondheidscen-
trum aan de Plechelmusstraat in De Lutte. 
Inwoners kunnen hier laagdrempelig bin-
nenlopen en afspreken met de casema-
nagers dementie, wijkverpleegkundige, 
wondverpleegkundige en ergotherapeut 
van Maartje.

Dichterbij mensen 
Volgens teamcoach ambulante zorg Hilga Peeters past de aanwezigheid van Maartje 
in het gezondheidscentrum in het plaatje om zorg dichtbij mensen te organiseren. “De 
thuiszorg van Maartje is al zo’n 15 jaar actief in De Lutte. Per 1 juli jl. zijn we een ruimte 
gaan huren bij de huisartsen Brandenburg en Elferink om dichterbij de inwoners te zit-
ten en daar met elkaar af te kunnen spreken. Daarnaast kunnen we op deze manier veel 
makkelijker over en weer schakelen met de huisartsen over de cliënten”, aldus Peeters 
die uitlegt dat de casemanagers, wondverpleegkundige en wijkverpleegkundige afwis-
selend aanwezig en benaderbaar zijn voor de inwoners van De Lutte. Dat geldt even-
eens voor ergotherapeute Eva Schoneveld die het vaste gezicht zal zijn van Maartje 
ergotherapie in De Lutte. “We zijn erg blij dat er nu ook een uitvalsbasis is in De Lutte 
voor onze ergotherapie zodat de lijntjes met de huisartsen en behandelaren nog korter 
zullen zijn.” 

Actieve ontmoeting en dagbesteding in Erve Boerrigter 
Op een steenworp afstand van het gezondheidscentrum biedt Stichting Fundament sa-
men met Zorggroep Sint Maarten in dorpshoes Erve Boerrigter inmiddels al ruim 2 jaar 
de actieve ontmoeting. “Volwassenen, met name wat oudere deelnemers, kunnen er 
voor een kleine bijdrage samen gezond koken en bewegen en vooral een gezellige dag 
beleven. Een indicatie is niet nodig”, aldus Peeters, die uitlegt dat het project duidelijk 
aanslaat bij de doelgroep. “Het wordt zo goed bezocht dat er inmiddels al een vierde 
groep gestart is in de gemeente Losser.” “Daarnaast zitten we al jaren met een groep 
vanuit Zorggroep Sint Maarten in Erve Boerrigter met een dagvoorziening waarvoor wel 
een indicatie nodig is via de gemeente. Hier wordt onder andere uit eigen tuin gekookt 
en op maat gekeken wat iemand prettig vindt om op die dag te doen.” Zowel De actieve 
ontmoeting als de dagvoorziening helpen ouderen volgens Peeters om zo lang moge-
lijk zelfstandig te blijven: door de geboden structuur en de leuke ontspannen manier 
om met gelijkgestemden de dag door te komen. “Geïnteresseerden kunnen te allen tijde 
contact opnemen met een van onze casemanagers dementie of wijkverpleegkundigen 
in De Lutte of met Stichting Fundament (info@stichtingfundament.nl).

ZORGGROEP SINT MAARTEN EN MAARTJE BRENGEN ZORG 
DICHTERBIJ INWONERS DE LUTTE

De feestavond van 22 september in De Vereeniging gaat NIET door i.v.m het oplaaien 
van het Coronavirus. Heel erg jammer, maar we hebben geen keus. 
We moeten ons echt aan de strakke regels gaan houden; zodat we hopelijk spoedig 
de activiteiten kunnen herstarten. Ik hoop dat hier begrip voor is..
Er hebben zich een aantal nieuwe leden gemeld. Allemaal van harte welkom!
Een folder met info zal bezorgd worden bij de nieuwe leden.

In het volgende Luutke geven info over evt. wijzigingen omtrent activiteiten.

Blijf allen gezond!
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,  Rita 

ZIJACTIEF

Vanaf 2 september kunnen kinderen van 5 
t/m 12 jaar iedere woensdagmiddag deel-
nemen aan leuke en leerzame activiteiten 
op het gebied van kunst, techniek, sport, 
creativiteit en natuur. Het FunLab han-
teert hetzelfde format als het succesvolle 
SummerFunfestival van afgelopen zomer; 
een afwisselende programmering waar-
voor kinderen zich kunnen inschrijven.

FunLab
De activiteiten die worden aangeboden 
tijdens het FunLab zijn gericht op het 
ontwikkelen en ontdekken van (eigen) 
talenten. Daarnaast is het natuurlijk ook 
super leuk om samen met je leeftijdsge-
noten(nootjes) op ontdekkingstocht te 
gaan. Iedere woensdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur kunnen kinderen bij 
Fundament terecht om deel te nemen aan 
een van de activiteiten die in Losser wor-
den georganiseerd. 

Vanaf maandag 24 augustus kunnen 

kinderen zich aanmelden voor de eerste 
activiteiten in september. Zij krijgen via 
school een flyer mee waarop alle activitei-
ten staan. 
Meer informatie over de activiteiten en 
aanmelden kan via onze website: 

www.stichtingfundament.nl 

Vooraf aanmelden is verplicht!

FUNDAMENT START MET FUNLAB VOOR KINDEREN  
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In de afgelopen periode hebben steeds 
meer mensen het wandelen ‘herontdekt’. 
Het is momenteel populairder dan ooit. 
Het stoffige imago is verdwenen: wande-
len is weer een geliefde activiteit. Het is 
laagdrempelig en gezond voor lijf en le-
den. Genietend van de mooie natuur maak 
je je hoofd lekker leeg en werk je ook nog 
eens aan je conditie!
Wandel je ook graag, maar liever niet al-
leen? Dan ben je bij het Sportief Wandelen 
van Loopgroep De Lutte aan het juiste 
adres. Elke maandag- en woensdagavond 
om 19.00 wandelen we onder begeleiding 
in de mooie omgeving van De Lutte. Elke 
dinsdagmorgen gaat een groepje nor-
dic-walken, ook hier kun je je bij aanslui-
ten. Gezellig en verantwoord! 
We organiseren tevens regelmatig een 
wandeling op een andere locatie, met na 

de tocht een kopje koffie.
Iets voor jou? Drempelvrees is overbodig 
want wandelen kun je al. Door je aan te 
sluiten bij onze wandelgroep loop je sa-
men met enthousiaste groepsgenoten, op 
je eigen niveau, want er wordt gewandeld 
in drie verschillende tempo-groepen. 
Vanzelfsprekend worden tijdens alle wan-
delingen de corona-maatregelen in acht 
genomen. 
Wil je een keer meewandelen? Neem dan 
even contact op:
Alfons Brookhuis, tel. 0631192822
Marion Oostrik, tel. 0623596777 
(na 18.00 uur)
Ilse Koertshuis, tel. 0541552156

Meer informatie kun je vinden op: www.
loopgroep.nl/sportief-wandelen

WANDELEN IS WEER HIP!
Sporten, wandelen of winkelen, voor mensen die gezond zijn is dat heel gewoon. Voor mensen 
met een handicap of chronische ziekte is dat soms een groot probleem. Vaak hebben zij hulp 
nodig van mantelzorgers of vrijwilligers. Het zorgen voor een hulpbehoevende partner, kind of 
vriend kan veel van mantelzorgers vergen. Soms wordt dit gewoon teveel. Vooral in deze Corona 
tijd is dat goed te merken.
Stichting Fundament biedt hulp in die situaties waarin mensen met een handicap of chronische 
ziekte extra steun kunnen gebruiken. Het doel is om deze mensen meer mogelijkheden te bieden 
om aan de samenleving deel te nemen en om mantelzorgers de gelegenheid te geven wat tijd 
aan zichzelf te besteden. Zonder vrijwilligers kan dit niet gerealiseerd worden. Vrijwilligers die 
hulp verlenen waarbij het draait om persoonlijk contact. Onbetaald. Maar wat is er mooier dan 
een medemens een plezier te doen.
Op dit moment hebben we meerdere openstaande hulpvragen, vooral ook veel vragen van men-
sen die graag een wandeling willen maken en dat niet alleen kunnen. Wandelt u graag en wilt u 
dit ook wel eens samen met iemand anders doen, dan maken we graag kennis met u!
De mantelzorgconsulent van Stichting Fundament bemiddelt tussen hulpvragers en vrijwilligers. 
De hulp waarvoor wordt bemiddelt is verschillend. Van oppashulp bij gehandicapte kinderen tot 
hulp bij winkelen of door gewoon gezelschap te bieden bij hulpbehoevende ouderen, chronisch 
zieken, mensen met dementie of een handicap. Het is geen voorwaarde dat een vrijwilliger erva-
ring moet hebben in de zorgverlening. 
Als u vrijwilliger wilt worden, is het vooral belangrijk dat u in uw vrije tijd graag iets voor een an-
der wilt betekenen, betrokken en enthousiast bent! Vrijwilligers van Stichting Fundament kunnen 
rekenen op professionele ondersteuning en krijgen verschillende trainingen aangeboden.

HELP EEN MANTELZORGER EEN HANDJE

SPREEKUUR FORMULIEREN INFORMATIE TEAM START WEER.
Het Formulieren Informatie Team (FIT) is vanaf 18 augustus weer wekelijks geopend.

In verband met COVID 19 gelden de RIVM voorwaarden rondom veiligheid, hygiëne en 
algemene gedragsregels. 

De vrijwilligers houden zich tijdens het spreekuur aan de 1,5 meter regel. 
Heeft een bezoeker in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, 
kortademigheid of benauwdheidsklachten of is de bezoeker in de afgelopen 14 dagen 
in contact geweest met iemand die de diagnose COVID 19 heeft gekregen, dan is de 
bezoeker niet welkom op het spreekuur. 

Telefonisch contact is in dit geval wel mogelijk, hiervoor kunt u bellen naar de coördina-
tor van FIT bij Humanitas, Evelien Stevelink: 06-35130066.

Spreekuren FIT (er is een tolk Arabisch aanwezig) 
- Losser: 
dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur, ‘t Lossers hoes, Raadhuishuisplein 1
- Overdinkel: 
woensdag van 10.00-11.00 uur Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1
- De Lutte: kan op afspraak, u kunt hiervoor bellen naar 053-5369400
Formulieren Informatie Team:
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser - 053-5369400 - info@stichtingfundament.nl

Stichting Fundament maakt zich sterk om mantelzorgers in de gemeente Losser te 
ondersteunen.  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand met een chroni-
sche ziekte, een handicap of dementie. Het kan gaan om één van de ouders, partner, 
kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg kan van tijdelijke aard zijn, maar 
mondt vaak uit in jarenlange intensieve zorg. Daardoor kunnen mantelzorgers zelf in 
de problemen komen. Stichting Fundament zorgt door de inzet van vrijwilligers dat 
de mantelzorger tijdelijk ontlast wordt. Wilt u als vrijwilliger een handje helpen? Neem 
dan contact op met stichting Fundament.

Stichting Fundament, info@stichtingfundament.nl  053-5369405
Mantelzorgconsulent: Jannet Huisman,  
j.huisman@stichtingfundament.nl  06-47504724
Bezoekadres: ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

BUURTBUS DE LUTTE - OLDENZAAL GAAT NIET DOOR
Het voornemen om de Buurtbus per 31 augustus 2020 weer te laten rijden gaat NIET 
door. Wanneer de buurtbus wel weer gaat rijden is op dit moment niet bekend.
Zodra er meer duidelijkheid komt over de herstart van de buurtbus zal dit in dag- en 
weekbladen bekend gemaakt worden. Oorzaken zijn het kuchscherm tussen chauffeur 
en passagier en onvoldoende ventilatie mogelijkheden in de buurtbus.



8 9

DE MODERNE MENS : EEN GESTRESSTE WINNAAR DIE VERLIEST

De druk om succesvol te zijn, te winnen, leuk gevonden te worden en altijd en overal 
ergens enthousiast over te zijn is erg hoog. Laat vooral niet merken dat je het wel een 
keer moe bent om steeds te moeten roepen hoe geweldig het allemaal is. Je voelt je rot, 
maar je zegt : TOP !  Zelfs verdriet wordt uitbundig uitgezonden en gedeeld. Het gaat 
kennelijk meer om de aandacht voor het verdriet, dan om de inhoud, het verlies. 
Problemen worden niet meer als zodanig benoemd. Nee, nee, dat willen we niet horen. 
We praten alleen over uitdagingen. Waar normaliter een mens zijn periodes van optimis-
me, vreugde, positiviteit afwisselt met wat mindere momenten, neerslachtigheid of zor-
gen, wordt de moderne mens geacht altijd opgeruimd en vrolijk te zijn. Te beschikken 
over onmetelijke energie. Althans, dat wordt ons als streven opgedrongen. Als jij niet 
aan dat beeld voldoet, dan ben je dus geen winnaar. En winnen is immers  zo belangrijk. 
Ik heb wel eens het idee dat er veel meer winnaars zijn dan verliezers. Is dat niet raar ? 
Daar zou toch normaal een evenwicht in moeten zijn ? 

En oh ja, vooral ook niet vergeten om vaak te roepen dat je ongelooflijk druk bent. Maar 
let op: tussen de regels door wel laten blijken dat je het allemaal perfect onder controle 
hebt. En ongelooflijk veel zin hebt om nog ongelooflijk veel plezier te hebben. Met op-
zet gebruik ik hier het woord ‘ongelooflijk’ als teken van (taal)armoede. Want ‘heel goed’ 
of ‘erg mooi’ is te zuinig uitgedrukt. Het moet ‘ongelooflijk’ zijn. Te pas en te onpas slin-
gert dat woord door de ether. En als al die schijnpersonen en malloten op tv roepen dat 
iets ongelooflijk is, dan roepen wij dat braaf na, immers dan horen we er ook bij. 
Agenda’s zitten mudvol: kinderen, werk, vrije tijd, sport en spel, het moet allemaal in de 
lopende week gepland worden. Evenals het feestje, de barbecue en het uitstapje met de 
buurt, dat moet ook gewoon doorgaan. Waag het niet om te zeggen dat je een avondje 
lui op de bank hebt liggen niksen. Dan heb je toch je tijd verdaan ? Dus: mondje dicht, 
niet over praten. Hou het binnenskamers. Want stel je voor dat anderen denken dat je 
niet populair bent en niet alom gevraagd en gezien. Dat is toch een ramp ? Wat zullen 
ze wel denken ?
En toch zijn er meer mensen overspannen en gestrest dan ooit. Hoe zou dat nou komen? 
Is het omdat veel mensen onder ons niet meer zichzelf durven te zijn. Het lef hebben om 
te kiezen voor het leven waar zij zich het best bij voelen. Maar ja, dan voldoe je niet aan 
de verwachtingen van anderen, dus hup, daar ga je weer. Heel  misschien zijn anderen 
wel blij als jij als eerste terugschakelt. Oke, op het eerstvolgende partijtje waar jij niet bij 
bent, word je dan wellicht even te kak gezet, maar dat hoor je toch niet. En stiekem zijn 
er dan vast wel mensen jaloers op jou. 

Corona/COVID19 heeft ons in sociaal opzicht een duwtje de goede kant op gegeven. 
Tja, de feestjes, de voorstellingen, de concerten gingen niet door. .  En masse riepen we 

dan : verdorie, dat stomme Corona. En ondertussen dachten er zeker wel veel mensen: 
best wel lekker dat het niet doorgaat. Heerlijk een avondje nietsdoen, al dan niet samen 
met de kids.
Natuurlijk, de opgedrongen eenzaamheid, de sores van veel mensen en overige gevol-
gen waren ongelooflijk erg heftig. 
Maar : meer balans, meer rust en daardoor ook meer aandacht voor elkaar en voor de-
genen die je het naast staan, zijn zeker positieve aspecten. Als het ware bepaalden ze 
mede het beeld van het virus. Laat die ingrediënten: rust, harmonie, meer aandacht voor 
elkaar en je omgeving, onderdeel zijn van het vaccin stel ik voor. 

Paul Wiefferink

COLUMN IK-ZEG-T-OE!

KIEK ES

Op de tweede tekening die Babs Oude 
Elferink maakte voor ’t Luutke is geen cor-
rect antwoord binnen gekomen. Marjo 
Pouwels-Koop herkende in de tekening 
een flesopener, maar wist vervolgens niet 
op welke plek in ons dorp ze deze moest 
zoeken. Zonder locatie kan de strenge 
jury van Kiek Es antwoorden sowieso niet 
goedkeuren, maar in dit geval was het ook 

nog eens geen flessenopener. Op de teke-
ning in het vorige Luutke was namelijk een 
voederhuisje voor vogels te zien nabij De 
Lutte Hutte. Maar dat heeft niemand dus 
geraden. Kortom, de digitale wisselbeker 
werd dit keer niet doorgegeven aan een 
nieuwe winnaar.
 
Maar ook met dit nieuwe Luutke maken 
jullie opnieuw kans op de felbegeerde wis-
selbeker. Want Babs heeft weer een nieu-
we tekening gemaakt van een plek in De 
Lutte. Met een beetje kennis van ons dorp 
zou het te herkennen moeten zijn. Denkt u 
te weten van welke locatie Babs deze teke-
ning heeft gemaakt, kom dan gauw naar 
de Facebook-pagina van Kiek Es: www.
facebook-com/kiekesintluutke. In de reac-
ties onder het betreffende bericht kunt u 
de locatie doorgeven. Veel succes en geef 
uw ogen, vanzelfsprekend met inacht-
neming van de RIVM-richtlijnen, goed de 
kost als u door ons prachtige dorp loopt.

 De redactie
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Vanaf 1 september vinden er weer vieringen plaats in 
De Lutte  
 
Woensdag 2 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 5 september: 
18.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars       : Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen  
 
Woensdag  9 september  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 13 september:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het herenkoor 
Voorganger  : pastor T. van Vilsteren 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars       : Michelle en Christiaan Steenbekke  
Collecte       : 1e collecte Euro collecte 
          2e collecte voor uitstapje Misdienaars 
 
Woensdag  16 september : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Intenties 
Zondag 30 augustus: 
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Gerhard grote Beverborg, Annie Maseland, 
Johan Closa Reynès, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Stieny Nijhuis-Weusthof, 
Alphons Pünt, Benny Westerik. 
 
Jaargedachtenis:  
Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, ouders Reijmer-Schulte, Jan Wonniger,  
Paula Scholte Lubberink-Spijker. 

 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
Zondag 6 september: 
Gerhard Koertshuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Johan Steghuis, Alphons 
Pünt, Benny Westerik. 
 
Jaargedachtenis:  
Ouders J. Bosch-Hampsink, Tine Kuiphuis-Werkhoven, Hendrik Kristen, Jan 
Borchert, Herman Kristen, ouders Wonniger-Rolink, Louis van der Vechte. 
 
Zondag 13 september:  
Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Gerrit Vrijkotte, Theo Meijerink, Francis Closa-
Rodrigo Vilaseca, Annie Niehof-Nolten, Alphons Pünt, Benny Westerik. 
 
Jaargedachtenis:  
Lies Koertshuis-Smellink, Ouders Nolten-Harbert, Ouders Olde Hendrikman-
Veldscholten.  
 
Overleden: 
Benny Westerik, Nachtegaalstraat 18. Op de leeftijd van 80 jaar. 
Alphons Pünt, Merelstraat 9. Op de leeftijd van 87 jaar. 
 
 
Pastorpraat 
 
Met vertrouwen verder 
Vanmorgen bracht ik onze kleindochter op onze oppasdag weer voor het eerst 
na de vakantie naar de basisschool. Ze had er weer zin in en huppelde met haar 
nieuwe rugzak naar het hek waar één der juffen ons opwachtte. Toch hing er 
spanning in de lucht. Na een lange vakantietijd voor het eerst weer naar school, 
nieuwe juffen, nieuwe kinderen en alles op gepaste afstand. Het was anders dan 
eerdere eerste schooldagen die we gewend waren. Dat merkten ook de 
eerstejaarsstudenten tijdens hun introductiebrief in hun nieuwe stad waar ze 
hun studie beginnen. Terwijl op dit moment de coronabesmettingen weer 
toenemen wordt het verlangen naar het leven van vroeger tegelijk intenser aan 
het begin van en nieuw seizoen. 
Ook binnen onze geloofsgemeenschappen merken we dat mensen weer staan te 
popelen. Zo willen koren weer graag samen zingen, werkgroepen weer graag 
samenkomen en vragen jonge ouders wanneer hun kindje eindelijk gedoopt kan 
worden. Inmiddels kan men in eigen kerk weer de vieringen bijwonen en elkaar 
ontmoeten. Dankzij de grote inzet en zorgvuldigheid van vele vrijwilligers zijn 
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onze kerken coronaproof gemaakt. Het is fijn te zien, dat ondanks dat de Corona 
nog volop aanwezig is, mensen er weer zin in hebben. Dat geeft ook de 
veerkracht weer van onze parochianen. Diezelfde veerkrachtig heb ik ervaren in 
de contact met parochianen die getroffen zijn geweest door Corona, door een 
diep dal zijn heengegaan, en met grote inzet weer werken aan hun toekomst, 
ook al zullen velen nooit meer de oude worden. Het vraagt van ons om nog 
steeds heel voorzichtig te zijn om een tweede golf te voorkomen. Desondanks 
geeft de ervaringen van de afgelopen maanden ons vertrouwen voor de 
toekomst, ook binnen onze parochie Lumen Christi. Moge niet de angst, maar 
het vertrouwen dat God ons door deze periode heen leidt, het winnen. Dat wens 
ik ons allen toe voor een gezegend werkjaar dat voor ons ligt.   
   Pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman 

Vanaf 1 september zijn er weer vieringen in de kerk in De Lutte 
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er vanaf 1 september weer ieder 
weekend een viering is in onze kerk in De Lutte. Vaak op zondagochtend om 9.00 
uur en een enkele keer op zaterdagavond om 18.00 uur. Ons Plechelmuskoor zal 
met een aantal personen de zang verzorgen in deze vieringen. Ook de viering op 
woensdagavond om 19.00 uur gaat weer van start per september. We nodigen u 
van harte uit bij deze vieringen. Wees welkom !!! 

Huisbezoek pastores ook in coronatijd 
Er kwamen vanuit de locaties vragen binnen over het huisbezoek van pastores in 
deze coronatijd. Sinds juli gaan ook de pastores weer op huisbezoek, enkel op 
aanvraag en binnen de richtlijnen zoals de hygiëne en anderhalve meter afstand. 
Mocht u bezoek wensen van een pastor, schroom dan niet en geef dit door aan 
het secretariaat van uw locatie of het secretariaat van Lumen Christi, 
secretariaat @lumenchristi.nl of bel 0541 - 353551 ( alleen ‘s ochtends ). 

KerkTV blijft vanaf 1 september voor iedereen gratis toegankelijk 
Sinds het begin van de ‘corona crisis” is Kerk TV voor iedereen gratis 
toegankelijk. Het grote aantal kijkers in de afgelopen maanden heeft duidelijk 
gemaakt dat KerkTV in een behoefte voorziet. Gegeven het feit dat er voorlopig 
geen einde lijkt te komen aan de verspreiding van het corona virus, heeft het 
parochiebestuur in overleg met het pastoresteam besloten om KerkTV vanaf 1 
september blijvend voor iedereen gratis ter beschikking te stellen. Niehoff zal 
dan stoppen met het innen van de €5 per maand voor de parochianen die nog 
gebruik maken van het abonnement. (Dit geldt ook voor de parochianen die een 

Marcus video ontvanger gebruiken). Wel is het zo dat het vanaf 1 september niet 
meer mogelijk is om herhalingen te kijken. Wel blijft het mogelijk om van een 
avondwake, uitvaart of een afscheidsviering een opname te maken. Dit is een 
service die door Niehoff wordt aangeboden. Nabestaanden en 
uitvaartondernemers kunnen hiervoor met ‘Niehoff High Tech Sound & Light’ 
contact opnemen. Hieraan verandert niets. Kerk TV is toegankelijk via de website 
van Lumen Christi www.lumenchristi.nl of rechtstreeks via kerktv.niehoff.nl.  
Ook is het mogelijk om Kerk TV te bekijken via een app op uw telefoon of tablet. 
Zie daarvoor: https://kerkdienstgemist.nl/. 
   Pastoresteam en parochiebestuur Lumen Christ 
 
Presentatie diaken Tom van Vilsteren 
Op vrijdag 4 september zal diaken van Vilsteren in onze parochie worden 
gepresenteerd door vicaris Cornelissen tijdens de vesperviering om 19.00 uur in 
de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Wij stellen het op prijs, dat u hierbij aanwezig 
kunt zijn, maar in verband met het naleven van de coronamaatregelen zijn er 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom dient u zich vooraf aan te 
melden bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, o.v.v. naam en 
telefoonnummer. secretariaat@lumenchristi.nl / telefoon: 0541 353551. 
Bij goed weer is er na afloop gelegenheid met hem kennis te maken onder het 
genot van een kopje koffie/thee in de tuin achter de kerk.   
   Parochiebestuur en Pastoraal Team Lumen Christi 
 
Vastenactie 2020: Samenwerken aan een veilige toekomst 
Afgelopen voorjaar zou de vastenactie plaats vinden zoals elk jaar in de 
veertigdagentijd. Helaas is daar weinig van terechtgekomen door de 
coronaperikelen. De opbrengsten in de verschillende kerken in Lumen Christi 
waren minimaal. Overigens ook landelijk. Daarom is besloten om de vastenactie 
termijn te verlengen tot eind september. Omdat we Inge Kuiphuis graag willen 
ondersteunen als gezamenlijke parochies, hebben we besloten om in het 
weekend van 5 en 6 september in alle vieringen opnieuw aandacht te geven aan 
haar project, en zal er voor het project gecollecteerd worden. Daarnaast zal Inge 
zelf in de vieringen van De Lutte, Ootmarsum en Denekamp hier iets over komen 
vertellen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar het project wel willen 
ondersteunen dan kunt u dat doen door een gift over te maken op 
NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van projectnr. 401397. 
Ook is er een mogelijkheid om in Denekamp bij de Plus uw flessenbon te 
doneren aan het project, of kaarten te kopen bij de bloemist Reinerink.  
Ter herinnering; het gaat om tweetal projecten in San Marcos in Guatemala van 
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Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren en MTC 
(Landarbeidersbeweging). Door middel van trainingen en podcasts wordt 
mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen Er 
wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Het tweede 
project is de aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum die 
vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een 
inkomen kunnen verwerven. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen 
zij de kans een inkomen te verwerven. Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. 
   Pastoraal team Lumen Christi 
 
Huis van Spiritualiteit 2020 
U bent gewend om aan het begin van het schooljaar een flyer te ontvangen met 
daarin het programma van het Huis van Spiritualiteit. In de vorige flyer is zelfs 
aangekondigd dat u in het voorjaar een nieuw programma zou ontvangen. 
Helaas hebben we vanwege de corona maatregelen veel activiteiten moeten 
schrappen. Ook nu is nog onzeker wat er mogelijk is. Daarom is besloten om u 
voorlopig via de verschillende huis aan huis bladen, de locatiebladen, de website 
van Lumen Christi, facebook pagina en losse flyers over de activiteiten te 
informeren. In het volgende parochieblad komt een overzicht van de activiteiten 
die we tot nu toe hebben gepland.      
   Spiritteam huis van spiritualiteit 
 
 
 
 Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7,7587 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, ziekenzalving-ziekenzegening 

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 

nu ook op 
zondag geopend

gemak voor elke dag

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



Uw specialist

onder de specia listen


