
Agenda
4 mei  Dodenherdenking
5 mei  13e Heurnetocht
6 mei  KBO Themamiddag
22 mei  KBO Fietstocht
23 mei  Luttermuzikanten  
  onder de bomen 
3 juni  Ophaaldag   
  rommelmarkt

@DELUTTECOM
De #paaskaars2018 van de 
geloofsgemeenschap @Kerk-
DeLutte, onderdeel van paro-
chie Lumen Christi, is eerste 
paasdag uitgereikt door pastor 
Ingrid Schraven aan Herman 
Snoeijink in #DeLutte. 

Twitter

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

Uitgave 7 - van 30 april t/m 21 mei 2019

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Dr. Brandenburg
Voor waarneming tijdens kantooruren
kunt u de dienstdoende huisarts bereiken 
viahet reguliere praktijk telefoonnummer. 
Luisterde 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, telefoonnummer      088 - 555 1122

Prikpost SHO De Lutte 
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 
14, Donderdag van 08:00 t/m 09:15 uur.

Schuif-Aan erve Boerrigter 
Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 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

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

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

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 NL03RABO 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, 8 loopt van 21 mei tot 11 juni 2019 
kopij inleveren woensdag 15 mei voor 20.00 uur via e-mail.

 Mei
 4 Dodenherdenking
 5 13e editie Lutter Heurnetocht
 6 KBO Themamiddag met Pastor Jacobs 
11 Kledingactie mensen in nood
22 KBO Fietstocht
23 Luttermuzikanten concert onder de  
 bomen
26 Lutter Voorjaarstocht 
   
 Juni
 3 Ophaaldag rommelmarkt Lutheria
10 Rommelmarkt Lutheria
15 Concert Plechelmus Harmonie
18 Voorspeelavond Plechelmus   

 Harmonie
19 KBO Busreisje
26 KBO Busreisje
28 Dorpsquiz De Lutte

 Juli
 5 43e Hellehondsdagen
 6 43e Hellehondsdagen
 7 43e Hellehondsdagen
14 Patroonsfeest H. Plechelmus 

 September
 11   KBO Fietstocht
 30 KBO Bingomiddag

JAARKALENDER 2019
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De dodenherdenking van 4 mei aan-
staande heeft landelijk het thema ‘In 
vrijheid kiezen’ meegekregen. Ook 
in De Lutte wordt tijdens de doden-
herdenking aandacht besteed aan dit 
thema. Voorafgaand aan de dodenher-
denking vindt een bijeenkomst in de St. 
Plechelmuskerk plaats, deze begint om 
19:15 uur. U bent van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn. Hierna worden 
de aanwezigen uitgenodigd om onder 
begeleiding van de drumband van de 
Sint Plechelmus Harmonie naar de vijf 
oorlogsgraven op de begraafplaats te 
gaan. Daar worden de twee minuten 
stilte in acht genomen en aansluitend het 
Wilhelmus gezongen.
 
Na de herdenking zal er ook een korte 
ceremonie zijn bij het monument in het 
Lutterzand ter hoogte van Paviljoen 
Lutterzand. Het monument dat door 
de ‘noabers’ wordt onderhouden staat 
langs de Dinkel nabij de plek waar het 
toestel van de vijf oorlogsslachtoffers is 
neergestort. 

DODENHERDENKING DE LUTTE MET THEMA ‘IN VRIJHEID KIEZEN

OPROEP BEVRIJDINGSACTIVITEITEN 2020 
Op 2 april 2020 is het precies 75 jaar 
geleden dat De Lutte bevrijd is. Onder de 
paraplu van de stichting Dorpsbelangen 
De Lutte hebben zich uit het verenigin-
genoverleg meerdere partijen gemeld 
om van 2 april t/m 5 april 2020 een (feest)
programma in elkaar te zetten. Allerlei 
zaken, voorstellingen, evenementen zijn 
de revue gepasseerd en met meerdere 
initiatieven wordt een start gemaakt. 
U wordt via o.a. ’t Luutke op de hoogte 
gehouden.
Een van de ideeën is om mensen die 
in de oorlogsjaren, maar ook van net 
daarvoor in de crisisjaren, hulp en een 
onderdak hebben gevonden bij fa-
milies/boerderijen in en om De Lutte. 
Het betreft veelal mensen uit het 
Westen van Nederland die vanwege de 

voedselschaartste naar het Oosten zijn 
gekomen om in leven te blijven. Maar 
ook inwoners van veel grote steden die 
moesten vluchten voor de vijand en in 
De Lutte ondergedoken hebben geze-
ten. Schuilen en proberen in leven te 
blijven. Het is bekend dat nog steeds fa-
milies uit ons dorp contact hebben met 
personen/families, die destijds onderdak 
in De Lutte hebben gevonden. 
De organisatie is opzoek naar deze Lutter 
families. Het idee ontstond om in die 
bijzondere (feest)herdenkingsweek deze 
‘vluchtelingen’ van toen te laten delen in 
het te organiseren programma. De orga-
nisatie heeft daartoe wel de hulp nodig 
van de inwoners van ons dorp. 
Zou u willen reageren naar het email-
adres: mail@dorpsbelangendelutte.nl

De collecte voor de Hartstichting heeft in De Lutte € 2143,48 opgebracht.
Namens de Hartstichting dank ik  de collectanten en de inwoners  van De Lutte
voor hun inzet en bijdrage.            Lianne  Veendijk



4

DORPSQUIZ DE LUTTE 2019

INSCHRIJVING DORPSLOOP DE LUTTE GEOPEND

Na het enorme succes van vorig jaar 
konden we natuurlijk niet anders dan 
het organiseren van een tweede editie 
van de Dorpsquiz. We willen het dit jaar 
nóg groter en nóg gekker aanpakken. En 
nog iets meer de randjes op zoeken van 
wat wel en niet kan. We zijn met jullie 
tips aan het werk geweest en hebben de 
vragen en opdrachten nóg diverser pro-
beren te maken. Of dit allemaal gelukt is 
mogen jullie 28 juni zelf beoordelen.

Het spel gaat als volgt: bij de start van 
de Dorpsquiz ontvangt de teamcaptain 
een Quizmap. De teamcaptain neemt 
deze Quizmap mee naar een zelfgekozen 
uitvalsbasis, bijvoorbeeld de woning 
van één van de teamleden, een kroeg of 
een sportkantine. Het is belangrijk dat 

deze basis strategisch gekozen wordt, 
want voor het vinden van antwoorden 
is er veel toegestaan. Je mag googelen, 
je mag boeken nazien, je mag iedereen 
bellen die je kent en je mag op locatie 
gaan kijken. Dat wat binnen de regels 
van ons wetboek valt, dat mag!

Een team bestaat uit minimaal vijf 
deelnemers en er is geen maximum. Stel 
een team samen met vrienden, collega’s, 
familie of buren. Haal bier, wijn, chips 
en hapjes in huis. Het wordt een strijd-
lustige, maar vooral ook hele gezellige 
avond! Iedereen kan mee doen, jong en 
oud! 
Vanaf maandag 6 mei is het mogelijk om 
je aan te melden via de website www.
hellehondsdagen.nl

Tijdens de Hellehondsdagen op 6 juli 2019 begint vanaf 17:30 uur de Dorpsloop in De 
Lutte weer. Noteer dit alvast in de agenda want we hebben weer veel deelnemers en 
enthousiast publiek nodig! Vorig jaar is het parcours compleet vernieuwd. Dat willen 
we voortzetten, maar wel met de nodige verbeteringen: zo zal de start van de 5 en 10 
km apart zijn. Dit geeft meer ruimte voor de hardlopers zelf tijdens de wedstrijd en 
voor de supporters meer spreiding van hardlopers over het parcours. Voor meer infor-
matie en inschrijving: www.loopgroep.nl/dorpsloop

ZIJACTIEF

Maandag 6 mei
Jaarlijkse uitstapje naar Genemuiden 
(tapijtfabriek), incl. lunch en boottocht. 
Daarna gaan we heerlijk vertoeven in 
Giethoorn. Het vertrek is om 8.30 uur bij 
de kerk. Opgave z.s.m bij Marga uit het 
Broek.

Dinsdag 18 juni
Jaarlijkse gezellige fietstocht. Vertrek 
vanaf 13.30 uur bij erve Boerrigter.
Opgave bij Marga uit het Broek
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WOENSDAG 8 MEI: KIDZ & COFFEE

Thema: Kinderziektes en Vaccinatie
 Voor deze ochtend is Marie José Sprakel, jeugdarts bij het consultatiebureau, uitgeno-
digd. Zijn kinderziektes verdwenen of liggen ze op de loer?  Kinkhoest en mazelen zijn 
regelmatig in het nieuws. Marie José gaat hierover in gesprek met ouders en infor-
meert ouders over de actuele ontwikkelingen in de regio .
Kunnen vaccinaties de verspreiding van kinderziektes blijven voorkomen. Wat is be-
langrijk om te weten over vaccinaties? Marie José is voor de regio Twente verantwoor-
delijk voor het vaccinatiebeleid en geeft ouders graag advies en beantwoordt vragen. 

Locatie:  Fundament bibliotheek (begane grond) Raadhuisplein 1 Losser
Datum/tijd: 8 mei van 09.30-11.00 uur
Deelname: Gratis, vrije inloop

Mama’s, papa’s maar ook oma’s, opa’s, gast- en pleegouders zijn van harte welkom. 
KIDZ & COFFEE is een initiatief van Stichting Fundament en Loes Losser. 

KBO DE LUTTE NAM AFSCHEID VAN VOORZITTER ALY 
SCHOORDIJK

Op de voorpagina van dit nummer ziet u maar liefst drie dames uit De Lutte waar 
voor het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hun op te nemen in de Orde 
van Oranje Nassau. De beslissing van de Koning is in de speeches van de burge-
meester terug te lezen op www.delutte.com. 

In de algemene jaarvergadering van de 
Katholieke Bond van Ouderen heeft Aly 
Schoordijk de voorzittershamer doorge-
geven aan  Gerda Maseland-Nijhuis.
Er is afscheid genomen van Aly, zij was 
aftredend en niet meer herkiesbaar.
Acht jaar heeft zij met haar 

voorzitterschap de KBO op een uitste-
kende wijze geleid. In deze periode 
ontwikkelde de afdeling zich naast de 
gezelligheid en ontspanningsactiviteiten 
meer en meer tot belangenbehartiger van 
ouderen. 
Namens de afdeling werd ze hartelijk 
bedankt  door de  vicevoorzitter Gerda 
Morsink   voor haar inzet, de fijne samen-
werking met het bestuur en bood haar 
een cadeau en een boeket bloemen aan.
Aly blijft nog wel actief voor de 
KBO, zij gaat deel uitmaken van de 
Activiteitencommissie. Aly wenste haar 
opvolgster Gerda Maseland-Nijhuis veel 
succes en plezier in haar nieuwe functie.
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Op tweede pinksterdag organiseert Lutheria wederom de jaarlijkse rommelmarkt 
op het schoolplein van de St. Plechelmusschool. De opbrengst komt ten goede aan 
de volleybalvereniging.

Om goederen voor de rommelmarkt te krijgen, komen leden van Lutheria op za-
terdag 1 juni aanstaande bij u langs de deur in De Lutte (inclusief De Luttermolen) 
en het buitengebied. Dus ruim die zolder of kelder vast op en zet bruikbare spullen 
apart. Denk hierbij aan speelgoed, servies, lampen, antiek, boeken, elektrische 
apparaten, fietsen, meubels, gereedschap etc. Natuurlijk kunt u ook zelf uw spullen 
brengen tussen 09.00 – 15.00 uur bij Heebing aan de Lossersestraat 18 in De Lutte.

Op de rommelmarkt worden geen televisies, chemicaliën, tuinmeubilair, sanitair, ja-
loezieën, computers, koelkasten, bankstellen en oud ijzer aangeboden, deze spullen 
zullen de leden dan ook niet meenemen.

Dankzij de vrijgevigheid van de Luttenaren is het mogelijk om een succesvolle rom-
melmarkt te organiseren!

Voor vragen kunt u bellen met 06-13 92 05 22 of e-mailen naar rommelmarkt.
lutheria@gmail.com

OPHAALDAG ROMMELMARKT LUTHERIA 1 JUNI

Op woensdag 22 mei hebben we een  
fietstocht georganiseerd, het is een ka-
pelletjestocht. Na afloop gaan we ergens 
koffie drinken (voor eigen rekening).
We vertrekken om 14.00 uur bij erve 
Boerrigter. 0pgeven kan tot 15 mei bij:
Marian Voerman tel. 0541-551805 of Aty 
Nijhuis tel. 0541-511392.

Vooruitblik
Op woensdag 19 juni 
is ons jaarlijkse reisje, we gaan dit jaar 
naar het oude
Ambacht en Speelgoed Museum, en 
brengen een bezoekje aan Elburg.
Meer info volgt in het volgende Luutke.

ACTIVITEITEN KBO

Wij zijn een groep mannen van verschil-
lende leeftijden en gek op voetballen. 
Elke maandagavond van 20.30 tot 21.30 
trappen we dan ook lekker de stress van 
het dagelijkse leven van ons af. Helaas 
moeten we door het geringe aantal leden 

regelmatig het voetballen overslaan. 
Daarom zoeken wij nieuwe spelers. Durf 
jij het aan om met ons mee te spelen en 
ben je bereid om iedere maandagavond 
klaar te staan in de sporthal meld je dan 
aan via   mafketelsmetbal@hotmail.com.  

ZAALVOETBAL TEAM IS OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN
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Ga mee voor een leuke rondrit door de 
natuur. Een elektrokar is een elektrisch 
aangedreven fluisterstil en milieuvriende-
lijk voertuig. Van mei tot en met oktober 
is het mogelijk om “vanuit uw stoel” met 
een gids op een leuke manier te genieten 
van het prachtige groene buitengebied 
van de gemeente Losser. 
Er zijn een 4-tal arrangementen mogelijk: 
- Lutterzandexpress iedere 
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur vanaf 
Paviljoen Lutterzand. U maakt kennis 
met natuurgebied ’t Lutterzand met het 
meanderende riviertje de Dinkel met zijn 
spectaculaire afkalvingen en de bijzon-
dere zandverstuivingen, heidevelden en 
jeneverbessen in de nabije omgeving.
- Tour De Lutte iedere vrijdag van 
13.30 tot 15.30 uur vanaf de VVV de Lutte.
In deze educatieve tocht ziet u de mooi-
ste plekjes van De Lutte. De gids geeft 
informatie over de historie, flora, fauna en 
vertelt allerlei wetenswaardigheden. 
- Smokkeltour Overdinkel iedere 
zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur vanaf 

het Trefhuus. In de kleurrijke elektrokar, 
die voor deze tour door het buitengebied 
van Overdinkel en Losser wordt gebruikt, 
hoort u anekdotes over het smokkelver-
leden. Deze kar is eventueel dicht en ver-
warmd bij minder weer. Onderweg stopt 
het voertuig regelmatig bij historische 
plekken.
- Arboretum PoortBulten iedere 
dinsdag 14.00 tot 15.00 uur vanaf het 
Infocentrum Natuurmonumenten in 
Schenkerij PoortBulten. Ook als u min-
der mobiel bent kunt u genieten van de 
natuur. U maakt een rondrit door het park 
met meer dan 1000 bomen-en heester-
soorten, waarbij het mogelijk is om even 
uit te stappen om bijvoorbeeld de mam-
moetboom van dichtbij te bekijken.

Wilt u instappen? Dan kunt u zich aan-
melden bij de VVV in De Lutte/Losser. 
Telefoon 0541-551160 / www.vvvdelut-
telosser.nl; hier kunt u ook terecht voor 
meer informatie en de kosten van de 
tours. Vooraf opgave noodzakelijk.

ELEKTROKARREN IN DE GEMEENTE LOSSER RIJDEN WEER

Op zaterdag 15 juni vindt het jaar-
lijkse openluchtconcert van de Sint 
Plechelmus Harmonie plaats. Dit jaar 
brengt de muziekvereniging het publiek 
alvast in vakantiestemming met ‘Night 
@ Italy”. Diverse Italiaanse klassiekers 
als “Volare” “Azzuro” en “Gloria” komen 
voorbij. Uiteraard ontbreekt ook muziek 
van de wereldberoemde Italiaan Andrea 
Bocelli niet. Ook voor minder Italiaanse 
muziek van bijvoorbeeld Dire Straits is 
ruimte in het programma. Dit allemaal 
onder het genot van een Italiaans hapje 
en drankje.
De ‘Night @’ reeks kent een traditie van 

eigen talent die we ook dit jaar voort-
zetten. Zo soleren Janneke Visschedijk, 
Danieke Vrijkorte, Vincent Groothuis en 
dirigent Henk Veneman. Ook bijzonder 
dit jaar is de vertolking van “Englishman 
in New York” en “Oblivion” door sop-
raansaxofonist Jan-Pieter van der 
Giessen.

Kaartverkoop
Het concert vindt plaats in het open-
luchttheater bij de Blokhut. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de VVV in De Lutte 
en Losser en bij leden van de Sint 
Plechelmus Harmonie en kosten 10 euro.

KOM IN ITALIAANSE SFEREN MET DE PLECHELMUS HARMONIE
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Als u deze aflevering van ‘Ik zeg het oe!’ 
onder ogen krijgt, ligt Koningsdag 2019 al 
weer lang en breed achter ons. Hopelijk 
hebben we kunnen genieten van een 
mooi en zonnig Oranjefeest zonder ver-
velende incidenten. Maar op het moment 
dat ik deze woorden intik, moeten de 
koninklijke lintjes nog worden uitgereikt 
in ’t Lossers hoes en maakt De Lutte zich 
opnieuw op voor een bruisende verjaar-
dagsfeest van Zijne Majesteit koning 
Willem Alexander.

Bespeur ik daar een cynisch ondertoontje, 
hoor ik sommigen van u (nu al) denken. 
Dat klopt, moet ik bekennen. In de week 
voorafgaand aan Koningsdag, en daar-
voor ook al Koninginnedag, maakt zich 
steevast een merkwaardige nervositeit 
van mij meester. Een gevoel dat alles 
te maken heeft met een erfenis uit het 
verleden. Toen de Stichting Volksfeesten 
jaren geleden opging in de stichting die 
nu verantwoordelijk is voor de exploitatie 
van Erve Boerrigter werden de bestuur-
ders van het dorpshoes ook verantwoor-
delijk voor de ceremoniële activiteiten op 
Koningsdag, 4 mei (Dodenherdenking) 
en 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag). Op al 
die dagen worden zij geacht de vlag (half-
stok) te hijsen op het plein voor de school.
Niets makkelijker dan dat, zou je zo 
denken. Nou, dat viel ons een paar keer 
vies tegen. Een defecte katrol waar-
door de vlag niet kon worden gehesen, 

zoekgeraakte sleuteltjes en andere 
calamiteiten hebben ons al de nodige 
hartkloppingen bezorgd. Hoogtepunt 
was het jaar waarop we een kwartier 
voor het moment suprême de Kearls van 
Heebing moesten bellen. Of zij als de 
wiedeweerga met een shovel naar het 
schoolplein wilden komen. Zodat we 
de katrol alsnog naar beneden konden 
halen. De muzikanten van de Plechelmus 
Harmonie betraden het schoolplein op 
het moment dat de shovel terugkeerde 
naar de werkplaats. Een narrow escape 
heet zoiets in goed Nederlands. 

Nog twee dagen en we mogen weer. 
Zekerheidshalve is de helft van het 
bestuur gemobiliseerd. Drie weten nog 
altijd meer dan een. Wie weet komen we 
dit jaar al in de buurt van een nagenoeg 
perfecte uitvoering. Mijn vrouw steekt 
thuis nog een kaarsje op om er verzekerd 
van te zijn dat alles soepeltjes verloopt. 
Nu al kijk ik uit naar het glorieuze mo-
ment dat de vlag fier in top wappert en 
alle aanwezigen (een klein maar hond-
strouw gezelschap van koningsgezinde 
Luttenaren) een driewerf hoera voor de 
Koning hebben laten horen. Missie vol-
bracht. Op naar de gedecoreerden voor 
een oranjebitter met gebak! Dat hebben 
we absoluut verdiend. 

Stephan

ORANJE KRIEBELS

COLUMN IK-ZEG-T-OE!
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KIEK ES

Stef Oude Egberink is de winnaar van de 
Kiek Es! in de vorige uitgave. Op de foto was 
inderdaad een van de glasbakken te zien 
die op het milieuplein voor de Plechelmus-
basissschool staan. Of hij daar regelmatig 
naartoe wordt gestuurd om het opgespaar-
de glaswerk af te leveren of dat Stef gewoon 
zijn ogen goed de kost geeft als hij door 
het dorp fietst in de week dat het nieuwe 
Luutke verschijnt, wij kunnen er slechts naar 
gissen. Wat de verklaring ook mag zijn, Stef, 
onze welgemeende felicitaties met jouw 
overwinning.

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 reac-
ties 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

De werkgroep van de Stichting 
Gemeenschapswerk De Hellehond or-
ganiseert dit jaar voor de 32e keer weer 
een fietstocht, dit keer in navolging van 
vorig jaar een eendaagse tocht. 
 Op zondag 26 mei staat de 9e Lutter 
Voorjaarstocht op de kalender. Een 
fietsevenement waarbij de deelnemers 
in staat worden gesteld om kennis te 
maken met de fraaie omgeving van het 
Hellehondsdorp.
Het karakteristieke dorpshuis Erve 
Boerrigter aan de Plechelmusstraat 14, 
fungeert als startpunt voor deze Lutter 

Voorjaarstocht. Waar de tocht precies 
heen voert, blijft een verrassing. Dat 
de deelnemers op 6 juni tal van mooie 
plekjes rondom het kerkdorp te zien krij-
gen, lijdt echter geen twijfel. De fietsers 
kunnen kiezen uit twee afstanden: 25 en 
50 kilometer. Vertrek is mogelijk tussen 
10.00 en 13.00 uur. 
De inschrijvingskosten bedragen vijf 
euro voor volwassenen en twee euro 
vijftig voor kinderen tot en met twaalf 
jaar. 
Traditiegetrouw is er onderweg en ook 
na afloop een traktatie voor de fietsers. 

ZONDAG 26 MEI: DE LUTTER VOORJAARSTOCHT
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Zaterdag 4 mei: 
19.15 uur  : Dodenherdenking m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Zondag 5 mei:   
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. het 

Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  : Eva Oude Egbrink en Ytse de Cock van Delwijnen    
 
Dinsdag 7 mei  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 8 mei  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 12 mei : Moederdag    
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : mevr. I. Onland 
Lectrice  : mevr.  M. Brookhuis 
Misdienaars  : Bart en Joyce Rolink 
Collecte       : Roepingen zondagen en Eigen geloofsgemeenschap 
 
Dinsdag 14 mei  : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 15 mei  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 19 mei:  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor Kerkhof Jonkman 
Lectrice  : mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Christiaan Steenbekke en Lars Grote Beverborg 
  
Dinsdag 21 mei       : 19.00 uur Rozenkrans    
Woensdag 22 mei  : 19.00 uur Mariaviering  
 
Misintenties: 
Zondag 5 mei : Ouders Mensink-Harbert, Johan Closa Reynès, Paula Benneker, 
Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Volker-Ter Linde, Herman Koertshuis, Annie 
Nijhuis-Beernink, Jan Kok. 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 
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Jaargedachtenis: Echtpaar Scholtefleer-Elderink, Ouders Zanderink-Möllenkotte 
(Aust), Jan van Langen, Jan Mensink, Ouders Vrijkotte-Gilbers, Bennie Bosch, Elly 
Pross-Mensink, Ouders Benneker-Schasfoort.  
 
Zondag 12 mei :Hermien Segerink, Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Ouders Notkamp-
Nijhuis, Ouders Schopman-Aveskamp, Annette Olde Hendrikman-Wigger, Fien 
Bosch-Wekking, ouders Grote Punt-Nijhuis, Jan Heijdens, Ouders Schiphorst-
Grashof, Annie Niehof-Nolten, Marie Breukers-Brummelhuis, Johanna Kristen-Beld, 
Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Truus Egberink-Grashof, Ouders Volker-Ter 
Linde, Annie Westerik-Welhuis, Ouders Dierselhuis-Bosch, Ouders van Rijn-ter 
Woerds, Willy Punt, Johan grote Beverborg, Ouders oude Egbrink-Beernink, Annie 
Nijhuis-Beernink, Jan Kok. 
Jaargedachtenis: Ouders Welhuis-Kuipers, Echtpaar Welhuis-Westerik, Ouders 
Haarman-Bartelink, Frans Punt, Johan Closa Reynès. 
  
Zondag 19 mei: Fien Bosch-Wekking, Gerard Heijdens, Herman Koertshuis, Echtpaar 
Welhuis-Westerik, Annie Nijhuis-Beernink, Jan Kok. 
Jaargedachtenis: Ouders Koekoek-Egberink, Ouders Jeunink-Pots, Ouders Lentfert-
Nijhuis, Ouders Koekoek-Egberink. 
 
Overleden: 
Annie Nijhuis-Beernink, Beatrixstraat 64, Oldenzaal. Op de leeftijd van 91 jaar. 
Jan Kok, Beatrixstraat 64, Oldenzaal. Op de leeftijd van 84 jaar.  
 
Pastor Praat 
Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag…….. 
Beste mensen, we kennen allemaal wel de schaapherder, iemand waar de kudde 
op terug kan vallen, waar je op kunt vertrouwen. Jezus is zo’n herder. De goede 
herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Met Pasen hebben we dat mogen 
vieren. Hij heeft ook gezegd : “Ik ken de mijnen“. En dat mogen wij ook op 
onszelf toepassen.  Hij kent ons met onze diepste levensvragen, Hij kent ons met 
ons verdriet en onze vreugde en Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Maar willen wij 
mensen Hem nog wel kennen als goede Herder ? Ik denk, dat we het begrip 
“goede herder “ niet als uit de tijd mogen beschouwen. Jezus heeft blijk gegeven 
van een onverwoestbaar vertrouwen in de positieve krachten die in elk mens 
verborgen zijn, wie je ook bent. Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil die 
kracht naar boven halen, zodat wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder 
kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat de Opstanding van 
Jezus handen en voeten krijgt . Opstanding gebeurt overal, waar we de dood 
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tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar dienen we opstanding te preken of 
beter in opstand te komen en mensen nieuw leven brengen.  
Aan hen leven brengen betekent :  De Opstanding van Jezus zichtbaar maken 
door daadwerkelijk onrecht te bestrijden of te voorkomen. Het is nog geen 
Pinksteren, de voltooiing is er bij lange na nog niet. Pinksteren is een gave van 
God; aan ons de opgave de voltooiing naderbij te brengen: In zijn Naam en in zijn 
Geest elkaar tot herder zijn . Pastoor Theo H.P. Munsterhuis  
 
Mariaviering 
In de meimaand heeft de werkgroep Diaconie weer een Mariaviering gepland. 
Dit is een eucharistieviering verzorgt door Pastor Jacobs met zang van ons 
Plechelmuskoor.Wij nodigen u daarvoor van harte uit op woensdag 22 mei om 
19.00 uur.   Werkgroep Diaconie 
 
Paaskaars 2019 
Een goede traditie bij het Paasfeest is het uitreiken van de paaskaars voor 
iemand die veel voor onze kerk en geloofsgemeenschap betekend. Dit jaar is 
deze uitreiking alweer voor de 25e keer. Het is een bijzondere en waardevolle 
traditie mede omdat diegenen die de kaars krijgen bijna altijd mensen zijn die 
trouw op de achtergrond hun werk doen en zeker niet in de schijnwerpers willen 
staan. Dat is zeker ook dit jaar weer het geval! De paaskaars van het afgelopen 
jaar gaat namelijk naar de heer Herman Snoeijink! Herman is o.a. coördinator 
van het onderhoud van de technische apparatuur in onze kerk, zoals het 
kopieerapparaat en de kerkradio. Hij is een electroman op en top en daar maken 
we dan ook dankbaar gebruik van. Tevens is Herman klokkenluider van De Lutte, 
bij bijvoorbeeld overlijden, doop, bruiloft, verdere feesten enz. Bij de 
woensdagavond vieringen vervult Herman met grote inzet en trouw de rol van 
koster. Zingen doet Herman graag en hij is tevens dan ook trouw lid van het 
dames en herenkoor, oftewel het Plechelmuskoor. Gezelligheid en humor zijn 
hierbij minstens zo belangrijk. Naast de zorg en liefde voor zijn gezin, is Herman 
altijd druk met zijn vogels. Hier heeft hij ook het mooie fluiten van! En hebben 
wij als geloofsgemeenschap als soms werk met 1 kardinaal, Herman heeft er een 
hele volière vol van! Herman verzamelt ook antiek, de kroonluchters in onze kerk 
zijn hier een mooi voorbeeld van. Kortom, Herman is een man die op vele 
fronten actief is in onze dierbare geloofsgemeenschap en we hopen hem nog 
lang in ons midden te mogen begroeten! Proficiat met deze Paaskaars als blijk 
van waardering, dat je het licht ervan ook thuis altijd mag blijven ervaren!  

Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
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Afscheid  L.M. Ros  (pastoraal werker)  
Vanwege de pensionering van pastor Leo Ros eindigt zijn dienstverband in onze 
parochie op 1 juni 2019. De zending van de Bisschop loopt dan namelijk ten 
einde. Op zijn verzoek is er gekozen voor een bescheiden afscheid in al onze 
zeven geloofsgemeenschappen. Dat zal in mei plaatsvinden, na afloop van de 
afzonderlijke vieringen waar hij dan de laatste keer voorgaat. Dat betreft de 
volgende data:  4 mei 19.30 uur  - H. Jozef, Noord Deurningen. 
5 mei 09.00 uur  - HH. Simon en Judas, Tilligte.    12 mei 09.00 uur  - HH. Simon 
en Judas, Ootmarsum.    18 mei 19.30 uur  - HH. Simon en Judas, Lattrop. 
 19 mei 09.00 uur  - Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand, Beuningen.  
25 mei 18.00 uur  - H. Nicolaas, Denekamp.    
 26 mei 09.00 uur  - H. Plechelmus, De Lutte.  Het Parochiebestuur nodigt u van 
harte uit voor dit afscheid, in een van onze kerken.  
 
Kledinginzamelactie  
Op zaterdag 11 mei vindt in De Lutte de kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 
12.00 uur afgeven bij het volgende adres: Sint Plechelmuskerk Plechelmusstraat 
7. Sam’s Kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi. De opbrengsten van de 
ingezamelde kleding gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in 
Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en 
een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende 
aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen 
zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden 
kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over 
voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware 
omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen. 
Sam’s Kledingactie dankt iedereen voor de kledingdonaties en voor de hulp aan 
het project van Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie 
en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl  of bellen 
naar 088 2080100. Namens de werkgroep Caritas 

 
Bericht alleenstaanden 
In mei bestaan we 25 jaar. Dit gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst 
op woensdag 15 mei in de parochiezaal. We beginnen deze middag om 14.30 uur 
en zouden graag zien dat u zich van tevoren opgeeft. 
  Annie Hollink, tel.nr. 552213 of Miny Meijer, tel.nr. 551443 
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Helden en Heiligen 
Zondagmiddag 31 maart was de vormelingendag van vicariaat Deventer in 
Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit 
waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 
uur stroomden de eerste groepen binnen. Ze kwamen vanuit het hele vicariaat. 
Vanuit de parochie Lumen Christi waren 39 jongeren aanwezig. Na de ontvangst 
begonnen we om 12.30 uur met een opfrismis in de Stefanuskerk.  De opfrismis 
is bedoeld om uit te leggen wat wij vieren en waarom. Multiple Voices uit 
Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde. Ondertussen 
kwamen de vossen aan in het parochiecentrum.  
Het was een gezellige verkleedpartij. Voordat de viering was afgelopen gingen de 
“Heiligen en de Helden” Borne in. Wie kon je zomaar tegenkomen in het 
centrum van Borne: dat waren o.a. Maria en Jozef, Bernadette uit Lourdes, 
Jezus, Franciscus van Assisi, Paus Franciscus, Sinterklaas, moeder Teresa, St. 
Willibrord, St. Martinus, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, 
twee EHBO-ers met een Lotusfiguur en ook nog een held op sokken. De jongeren 
gingen in groepen op zoek naar de vossen. Als ze een heilige of een held tegen 
kwamen kregen ze te horen wie de heilige was, wat hij/zij in zijn of haar leven 
had gedaan. Er konden bonuspunten worden verdiend door heel goed te 
luisteren naar wat de helden en de heiligen vertelden. Met een van de heiligen 
moest een selfie gemaakt worden. Ze kregen een letter voor het woord dat ze 
moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: “barmhartigheid” (Wie 
barmhartig is toont medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Dat is wat 
veel heiligen hebben gedaan, wat helden ook doen. En ook wat wel van ons 
wordt gevraagd.)Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, 
begeleiding en helden + heiligen zich bij het Dijkhuis. Daar was drinken voor de 
iedereen en werden ze aan het werk gezet met een knutselopdracht: maak een 
papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het 
knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de vloer en dansen 
maar. De lekkere trek werd gestild met een broodje frikandel voor iedereen. 
Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen 
jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis. De organisatie van 
deze Vormelingendag kijkt terug op een zeer geslaagde middag. Wat bijzonder 
dat GELOOF LEEFT en iemand zei treffend: wij geven deze nieuwe generatie op 
deze manier toch iets moois mee. 
Helaas hebben onze vormelingen hier gehoor aan gegeven.  
 

Informatie en tel. nummers Lokatie De Lutte en van Lumen Christi 
Zie: ’t Luutke 6. 



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




