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FIETS MEE NAAR BAD BENTHEIM MET EEN GIDS

NIEUW: NATUURLEERPAD IN
BEUNINGEN

Agenda
17 aug
18 aug
23 aug
23 aug
24 aug
28 aug
31 aug
1 sept

Fietstocht Toer de Boer
Fietstocht Tuffelkeerlkes
1-daagse bedevaart Kevelaer
2-daagse bedevaart Kevelaer
2-daagse bedevaart Kevelaer
Deadline Luutke 13
Kuierwandeling
Oogstdankviering

FLORILYMPHA-OPEN TENNIS
TOERNOOI

KIEK-ES
facebook.com/kiekesintluutke

JAARKALENDER 2019
Augustus

17 Fietstocht Toer de Boer, start
18
23
23
24
28
31

zorgboerderij Hoge Boekel
Familiefietstocht Tuffelkeerlkes
1-daagse bedevaart Kevelaer
2-daagse bedevaart Kevelaer
2-daagse bedevaart Kevelaer
Deadline Luutke 13
Kuierwandeling

September

1 Oogstdankviering Zij-Actief

4
11
18
30

Zonnebloem picknick
KBO Fietstocht
Deadline ‘t Luutke 14
KBO Bingomiddag

Oktober

7 Zonnebloem: Kappelentocht
17 Info-bijeenkomst ‘Energie van Nu’
18 KBO Muziekmiddag i.s.m. De

Zonnebloem

19 Lutter avond in de Vereeniging
20 Twentse Cultuurtocht

Dr. Brandenburg
De praktijk en apotheek is wegens vakantie
gesloten van maandag 26 augustus t/m
vrijdag 13 september. In deze periode kunt
u tijdens kantooruren de dienstdoende
huisarts bereiken via het reguliere praktijk
telefoonnummer
0541-551355
U wordt verbonden met een antwoordapparaat
met keuzemenu van waaruit u zich kan laten
doorverbinden. Luister de gehele tekst af.

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.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen
met de huisartsenpost in Oldenzaal via
telefoonnummer 
088-5551122

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

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

De Zonnebloem, De Lutte
06 - 51803107
Contactpersoon Mevr. Thea Hesselink-Senger
Dagvoorziening
0541 - 552 638
Dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur in
dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat
14, De Lutte

Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009 Voor parochiële berichten:
Plechelmusstraat 14, De Lutte
Email
luutke@lumenchristi.nl
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90
E-mail
delutte@lumenchristi.nl
Het volgende ’t Luutke, 13 loopt van 3 september tot 24 september 2019
kopij inleveren woensdag 28 augustus voor 20:00 uur via e-mail.
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FIETSTOCHTEN NAAR BAD BENTHEIM MET GIDS

Maak onder leiding van een ervaren
Nederlandse gids kennis met de mooiste plekken in de omgeving van Bad
Bentheim.
Via camping De Bergboer in De Lutte
gaat de tocht richting Gildehaus en

verder langs weilanden, oude steengroeves, het kuuroord en door de bossen
naar het stadje Bad Bentheim met het
Middeleeuwse kasteel en romantische
steegjes. De gids leidt u naar bijzondere
plekjes en vertelt u de mooiste verhalen
over de geschiedenis en het leven van
mensen vroeger. De pauze is in een oude
steengroeve.
Er zijn nog fietstochten op de vrijdagen
16 augustus, 30 augustus, 13 september en 27 september. Het vertrek is om
10.00 uur bij camping De Bergboer. Rond
15.00 uur zijn de fietsers hier weer terug.
Reserveren kan bij de VVV De Lutte, telefoon 0541-551160.
Er dienen minimaal zes personen en
maximaal kunnen vijftien personen mee
te gaan. De prijs is € 15,- en is inclusief
een boslunch. Graag ter plekke contant
afrekenen. Op aanvraag zijn elektrische
fietsen te huur bij de Bergboer (niet bij de
prijs inbegrepen).

FORMULIEREN INFORMATIE TEAM HOUDT WEER SPREEKUUR
Het Formulieren Informatie Team (FIT) is
met ingang van 20 augustus weer wekelijks geopend. FIT biedt hulp bij vragen
over post, het invullen van formulieren
of het aanvragen van voorzieningen bij
de gemeente. Heeft u moeite met uw
administratie, heeft u vragen over geld
of wilt u geholpen worden bij het aanvragen van uw DigiD of toeslagen? Onze
vrijwilligers helpen u graag!
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
053-5369400
info@stichtingfundament.nl
www.stichtingfundament.nl

Spreekuren FIT
(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: Op afspraak, u kunt hiervoor
bellen naar 053-5369400
FIT is een initiatief van Humanitas
Thuisadministratie en Stichting
Fundament
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LUTTENAAR THEO MEIJERINK(70) OVERLEDEN
Op donderdag 8 augustus is in zijn nieuwe woning in Oldenzaal Theo Meijerink uit
De Lutte overleden. Theo kampte al vanaf 1995 met een ernstige vorm van reuma. Dit
ziektebeeld maakte hem het laatste jaar steeds minder mobiel waarbij de hevige pijnen alleen maar toenamen. In het bijzijn van zijn gezin is deze bekende Luttenaar thuis
rustig ingeslapen.
Noodgedwongen moest hij zijn baan als uitvoerder bij de firma Siers in Oldenzaal in
1995 opgeven. Toen hij eerst in de ziektewet kwam en niet veel later volledig werd
afgekeurd heeft hij zich hier overheen moeten/kunnen zetten door zich als vrijwilliger
voor de gemeenschap van De Lutte in te zetten. Hij was zo trots op zijn De Lutte. In
de begin jaren van de carnaval maakte hij jaren deel uit van de Raad van Elf van De
Bosdûvelkes. Toen uiteindelijk rond het jaar 2000 medicijnen werden gevonden die zijn
reuma enigszins in toom hielden, werd hij vrijwilliger bij de VVV in De Lutte. Jarenlang
was hij de vervanger van de toenmalige directeur Ad de Ruiter. Hij verwierf regionale
bekendheid door zijn meerdere presentaties op RTV-Oost over het schitterende buitengebied van De Lutte en de door hem uitgezette Hellehond-route en zijn fietstocht
langs kapelletjes in Noordoost-Twente.
In die jaren zette hij zich onafgebroken in voor Dorpsbelangen De Lutte. Hij versterkte
het Plechelmuskoor met zijn zang tijdens een jubileumreis naar Wenen. Zijn ongebreidelde inzet in de stichting ‘Alternatieven Vliegveld Twente’ samen met Netty van den
Nieuwboer en Herman Finkers, in welk bestuur hij penningmeester was. Verscheidene
jaren maakte hij deel uit van de Adviesraad van de stichting Gemeenschapswerk De
Hellehond. Samen met Thea was hij ook een van de gastheren voor het dorpshoes.
Voor de nieuwssite delutte.com was hij een vaste reporter annex fotograaf.
Met zijn kenmerkende humor schreef Theo nog enige tijd columns voor ’t Luutke, het
dorpsblad van De Lutte. Door zijn inzet als vrijwilliger genoot hij bekendheid in De
Lutte en zijn prettige aanwezigheid met de nodige humor versterkte dat. De Lutter
gemeenschap is een markante en betrokken Luttenaar kwijtgeraakt.
Redactieteam ’t Luutke

HATHA-YOGA 55+
Op dinsdagavond is er hatha-yoga voor
vijfenvijftig-plussers. Het is een toegankelijke les, waar vooral veel aandacht is
voor de adem en wordt gekeken naar
de mogelijkheden van elk lichaam. Je
kunt altijd instromen, ook zonder enige
ervaring met yoga.
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De lessen zijn op dinsdagavond van
19.00 uur tot 20.00 uur in Het Dorpshoes.
Als je belangstelling hebt kun je vrijblijvend een keer komen kijken en/of liever
nog mee doen. Voor meer informatie
neem contact op met Annette Holters
via aholters@live.nl of 053 4305013

JUBILEUMFEEST SV DE LUTTE VOETBAL EN HANDBAL
Beste senior-leden, sponsoren, vrijwilligers en oud-leden van SV De Lutte,
Zoals jullie al wisten gaat onze mooie club feest vieren op zaterdag 31 augustus
2019! Wij gaan er vanuit dat deze datum al in je agenda staat, want het gaat echt een
heel gaaf jubileumfeest worden.
Aan een lange voorbereiding gaat nu langzaam een einde komen.
De tent, muziek, eten, drinken, aankleding en alles wat nog meer bij een feest hoort
is geregeld.
De muzikale omlijsting gebeurd door de band Booz, Starlight en DJ Titanium.
Daarnaast zullen 2 bekende leden een conference over de geschiedenis van SV De
Lutte houden die je gewoon niet mag missen.
Wij hopen allen op jullie komst, want we verwachten een kleine 400 bezoekers.
Wat is er nu mooier om na de vakantie met je (voetbal)vrienden, je elftal, teamgenoten van vroeger of supporters na te praten over je vakantie en vooruit te kijken naar
het nieuwe seizoen? Kortom, dit feest maak je maar één keer mee en neem gezellig
je partner mee.
Tot zaterdag 31 augustus vanaf 18.00 uur op het feestterrein “De Stockakker”.
Iedereen een fijne vakantie en met feestelijke groet,
Jubileumcommissie SV De Lutte

FLORILYMPHA-OPEN TENNIS TOERNOOI

Van 19 augustus t/m 1 september a.s.
vindt er op de banen van TC Kardoes het
“Florilympha-Open” plaats. Het toernooi geniet in de regio een reputatie
waar het gaat om sportieve prestaties
gecombineerd met gezelligheid. Dit

tennistoernooi is opengesteld voor spelers vanaf 17 jaar, in de categorieën 3 t/m
8. In de categorie 6, 7 en 8 wordt ook een
45+ onderdeel georganiseerd.
Kortom, het toernooi is voor zowel de
beginnende speler als de (zeer) fanatieke
competitiespeler een goede reden om
deel te nemen.
Mocht je niet tennissen dan nodigen wij
je graag uit om op ons gezellige terras
een glaasje te komen drinken en te genieten van de tennissport en ons mooie park.
We zien je graag op het tennispark van TC
Kardoes!
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DORPSINFOPUNT
Maandag 18:30 – 19:00 uur: St. Dorpsbelangen (alleen 1ste maandag van de maand)
Dinsdag 19:00 – 20:00 uur: Spreekuur wijkagent Bennie Peters (vakantie tot 27 aug)
Donderdag 08:00 – 9:15 uur: Prikpost SHO (donderdag 25 juli gesloten)

Wist u dat:

Je voor elke activiteit en info kunt aanmelden bij gea@dorpshoes.nl of kunt bellen
naar: 0541-552009.
•
U ruimtes kunt huren in het dorpshoes voor vergaderingen/bijeenkomsten etc.
•
Gedurende de gehele week gastvrouwen/heren aanwezig zijn in het dorpshoes.
•
De koffie altijd klaar staat en zij u dan graag verder helpen.
•
Onze website www.dorpshoes.nl altijd actueel is.
Vanaf maandag 26 augustus a.s. is ons Dorpshoes Erve Boerrigter weer alle werkdagen/
avonden geopend. In het weekend zijn we gesloten. Vanaf deze week zullen alle activiteiten weer starten.

NIEUW: NATUURLEERPAD BIJ DE DINKEL IN BEUNINGEN
waterdierenzoekkaart krijg je mee in een
rugtasje. Vogels, insecten en planten
staan op jullie te wachten. Pas op voor
‘gedonder op een vlonder’! Aan de slag
bij de Mauritsbrug en een vervaarlijk
kanon met je wiskundige knobbel. Maak
de woordzoeker en bereken je waterverbruik per dag.
Voor dit avontuur moet je wel een
mama, papa, of een andere grote mevrouw of meneer meenemen. Mocht
je in het water vallen dan is eerste hulp
gegarandeerd. Trouwens die kunnen er
ook nog wat van leren.

Ben jij een echte onderzoeker? Dan
mag je dit fantastische avontuur aan
de Dinkel in Beuningen niet missen. Ga
met vriendjes, klasgenoten op pad voor
verrassende ontdekkingen in de natuur.
Een ’Doe Boek’, meetinstrumentjes en
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Deelname: vanaf 6 tot 15 jaar.
Kosten: € 3,50 per deelnemer/borg € 5,00
voor rugzakje met inhoud. Start bij de
Tourist info in Beuningen, reserveren via
tel: 0541-551160 of via info@vvvdeluttelosser.nl. Voor meer info: vvvdeluttelosser.nl Na afloop bij streekrestaurant ’t
Sterrebos wacht je een glaasje ranja.

FIETS MEE MET DE TUFFELKEERLKES
Aanstaande zondag 18 augustus 2019 is
het weer zover, en organiseert carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes uit De Lutte
haar jaarlijkse familiefietstocht.
Op deze dag kan er tussen 10.00 uur en
14.00 uur gestart worden met de mooie
familiefietstocht. Op het terras van onze
carnavalsresidentie, café/cafetaria Jossie
kan een fietsroute worden verkregen
voor een bedrag van € 2,- per persoon.
Kinderen tot 16 jaar fietsen gratis mee.
Er is een fietstocht van circa 35 kilometer
uitgezet. Waarheen de route dit jaar voert,
blijft een verrassing voor de deelnemers.

Halverwege de route is er natuurlijk een
gezellige (rust)post waar je met de familie
kunt zitten onder het genot van een hapje/drankje tegen een kleine vergoeding.
Dit jaar is er wederom een leuke locatie
gevonden voor het inrichten van de pauzepost. De Twentse gezelligheid in een
mooie omgeving is gegarandeerd!
Iedereen die van fietsen, buitenlucht en
veel gezelligheid, houdt nodigen we van
harte uit om deel te nemen aan onze
fietstocht om de bouwvak op een mooie
manier af te sluiten.

ZIJACTIEF
Zondag 1 september:
Oogstdankviering op het erf van de
fam. Rolink. Zie verder de informatie in ‘t
Luutke
(Zie ook ‘t Luutke van 11-23 juli).
Dinsdag 17 september:
Opening van het seizoen. We beginnen
met een viering in de kerk. Aanvang

19.00 uur. Daarna amusement in De
Vereeniging. Allen zijn van harte welkom!
Dinsdag 22 oktober:
Creatieve avond door Linda van Eibergen
van Studio live. Aanvang 19.30 uur.
Iedereen kan zelf iets gaan maken, er zijn
vast diverse ideeën. We zijn benieuwd
naar de creativiteit van onze leden.
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COLUMN IK-ZEG-T-OE!
21 JAAR UITSTEL
Nietsvermoedend zit ik op het terras. Met
de organisatie van de Hellehondsdagen
gaan we evalueren. Wat ging er goed?
Wat kan er beter? En wat moet er beter?
We hebben hier en daar wat steken laten
vallen, maar over het algemeen is alles
goed verlopen. Goed gemutst nip ik dus
aan mijn koffie.
De organisatie van de Hellehondsdagen is
een mooi gevarieerd gezelschap. Je hebt
de jongeren, waar ik zelf ook bij hoor. En
een paar mannen van middelbare leeftijd.
Een leuk groepje waar ik graag onderdeel
van ben. Na de koffie komen ze langs voor
een nieuwe bestelling. Iedereen bestelt
een reuzenglas Erdinger. Ik bestel cola
zero. Ja, want hey! Ik heb morgenvroeg
om zeven uur wel weer twee kinderen
naast mijn bed staan hè. Ondanks (of
dankzij) mijn jeugdige leeftijd verantwoord ik me meteen voor mijn saaie
bestelling.
We evalueren de vrijdagavond. Q-music
de Foute Party. Iedereen vond het een
succes. Met name de jeugd reageert erg
enthousiast. Ik vond het ook mooi, maar
omdat ik de vergadering notuleer zeg
ik niet zoveel. Ook niet nodig lijkt me, ik
hoor immers bij de jeugd en die hebben
al laten weten wat ze ervan vonden. Maar
dan komt het. Eén van de jonkies vraagt
me ineens: ‘Tessa, voor mensen zoals
jou was het toch ook nog echt wel leuk?’
Mensen zoals ik. Een seconde of zeven
heb ik geen idee wat ze hiermee bedoelt.
Maar dan komt het besef langzaam bij
me binnen. Terwijl ik haar schaapachtig
aanstaar zakt mijn mond een beetje open.
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Er zijn dus mensen zoals ik. En mensen
zoals zij.
Ik weet dat dit over ons leeftijdsverschil
gaat. Snel gerekend toch al gauw een jaar
of vijftien. Maar ik wil er nog niet aan. Ik
wil dat ze met mensen zoals ik iets anders
bedoelt. Ik weet niet wat, maar gewoon
iets anders. Ik schreeuw altijd van de
daken dat je geen vragen moet stellen,
waarvan je het antwoord niet aankunt.
En ik weet ook dat dit precies zo’n situatie
is. Tegen beter weten in doe ik het toch.
‘Wendy wát?? WAT bedoel jij met mensen
zoals ík?’
Ze geeft geen antwoord, maar slaat haar
hand voor haar mond. ‘Oh shit, waarom
zeg ik altijd van die domme dingen?’ De
rest van de groep lacht. Dit is voldoende
bevestiging. In hun ogen hoor ik al lang
niet meer bij de jeugd. Ben ik echt geen
jongere meer. Stef probeert nog iets goed
te maken door te zeggen dat hij echt niet
vindt dat ik er uit zie als 39. Lief, maar het
helpt al niet meer. En misschien bedoelde
hij ook wel gewoon mijn kinderachtige
gedoe in plaats van mijn rimpelhoofd.
Geschokt luister ik met een half oor naar
de rest van de vergadering. Mijn andere
helft rekent uit wat het leeftijdsverschil is
tussen mij en de mannen van middelbare
leeftijd. Maar een jaar of tien. Auw!
Die avond op het terras kwam er een
einde aan mijn jeugd. Ineens was ik geen
meisje meer, maar een vrouw. Volwassen.
Het deed pijn, maar al gauw maakte die
pijn plaats voor trots. Want dat moment
van volwassen worden heb ik toch maar
mooi 21 jaar uitgesteld!

BUURTBUSVERENIGING DE LUTTE
Sinds eind mei rijdt er van De Lutte
naar Oldenzaal en vice versa een nieuwe buurtbus. Deze buurtbus heeft een
verlaagde vloer en is daardoor ook voor
rolstoelgebruik toegankelijk en voor ouderen gemakkelijker toegankelijk, omdat
er geen hoge opstap meer is. In de bus is
een beheer systeem gebouwd dat constant in verbinding staat met de centrale
verkeersleiding, automatische halteafroep
en aansturing van de OV-chipapparatuur.
Met dit systeem kunnen ook buskaartjes
verkocht en geprint worden en vanaf
2 september kan betaling alleen nog

geschieden door te pinnen.
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers(sters) die eenmaal in de drie weken
een dagdeel willen rijden op de Buurtbus.
Om passagiers te vervoeren van De Lutte
naar Oldenzaal of vice versa. De dagdelen zijn als volgt ingedeeld: ’s morgens
vertrek om 7.14 uur tot en met het vertrek
van 11.44 uur, ’s middags van 12.44 uur
tot en met 16.44 uur en ’s avonds van
17.44 uur tot en met 19.44 uur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met:
J. Kok, tel: 0541-551666.

KIEK ES
twee van onze jongste vaste lezers, dachten zeker te weten dat het gefotografeerde paddenstoelpaaltje in het kerkenbos
stond. Maar fotografe Tessa heeft de
redactie laten weten dat ze de foto toch
echt in het bos bij Erve Middelkamp
heeft gemaakt. Of er net zo’n paaltje in
het kerkenbos staat, dat hebben we niet
gecontroleerd.

Helaas pindakaas. Geen winnaar bij deze
zomerse editie van onze Kiek Es! Was de
opgave te lastig, heeft het misschien te
maken met de afwezigheid van vakantievierende dorpsgenoten of lag het ergens
anders aan? Wie het weet, mag het zeggen. Dat het juiste antwoord niet werd
gegeven, wil natuurlijk niet zeggen dat er
geen oplossingen werden aangedragen.
Job en Anne Oude Egbrink bijvoorbeeld,

Ook voor dit Luutke maakten we weer
een detailfoto van een herkenbaar stukje
De Lutte. Denkt u te weten op welke locatie zij deze plaat heeft gemaakt, kom dan
gauw naar de Facebook-pagina van Kiek
Es: www.facebook-com/kiekesintluutke. In de reacties onder het betreffende
bericht kunt u de locatie doorgeven. Veel
succes en geef uw ogen opnieuw goed de
kost als u door ons prachtige dorp loopt.
De redactie
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE
Zondag 18 augustus:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v.
het Plechelmuskoor
Voorganger
: mevr. G. Maseland
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Tess Kleissen en
Christiaan Steenbekke
Woensdag 21 augustus

: 19.00 Eucharistieviering

Zondag 25 augustus:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
en doopviering
Voorganger
: pastor Kerkhof Jonkman
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars
: Lars Grote Beverborg en Tess Kleissen
Collecte
: 2e collecte voor de MIVA en eigen geloofsgemeenschap
10.30 uur

: Doopviering

Woensdag 28 augustus

: 19.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 31 augustus

: 11.00 uur Huwelijksviering voor het bruidspaar
Moniek Bulter en Dennis Kristen

Zondag 1 september:
10.30 uur
: Oogstdankviering bij Erve Rolink
Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor I. Schraven
Dinsdag 3 september

: 19.00 uur Rozenkrans

Woensdag 4 september : 19.00 Eucharistieviering
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Intenties:
Zondag 18 augustus:
Gerhard Koertshuis, Siny Swennenhuis-Wigger, Jan Borchert, Theo Meijerink.
Jaargedachtenis:
Gerrit Nijhuis, Henk grote Beverborg, Gerrit Olde Hendrikman,Antoon van Rijn,
Ouders Beernink-Borggreve, Gerard Grote Beverborg, Ouders Schurink-Gras,
Bernard Wonniger, Gonny Zwijnenberg-Koekenberg, Tot zekere intentie.
Zondag 25 augustus:
Fien Bosch-Wekking, Gerhard grote Beverborg, Annie Vlutters-Kamphuis, Johan
Closa Reynès, Johan Kortman, Ouders Heebing-Lentfert, Tonnie Oosterbroek,
Ouders Dierselhuis-Bosch, Gerhard Koertshuis, Theo Meijerink.
Jaargedachtenis:
Bernard en Annie van Langen-Koertshuis, Pater Jan Schrader, Jan Schurink,
Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink, ouders Reijmer-Schulte.
Zondag 1 september:
Ouders Zwijnenberg-Kamphuis, Annie Maseland, Johan Closa Reynès, ouders
Kok-Morsink, Ouders Roosenburg-Aalders, Cor van Loon-Rijsdijk, Gerhard
Koertshuis, Theo Meijerink.
Jaargedachtenis:
Ouders Wonniger-Rolink, Jan Wonniger, Sieny Reijmer-Schulte.

Overleden
Theo Meijerink Bourgondiëlaan 10, Oldenzaal. Op de leeftijd van 70 jaar.
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Pastor praat
Het is midden in de vakantieperiode dat dit stukje geschreven wordt. Het is
rustig overal; velen zijn vakantie aan het vieren, en wanneer deze afgelopen is
wordt het gewone dagelijkse leven weer opgestart.
In de tussentijd zijn anderen druk in de weer geweest om alles zo goed mogelijk
door te laten gaan, ik denk hier in het bijzonder aan de mensen in de zorg, die
met grote personeelstekorten te kampen hebben. Omzien naar de ouderen,
zieken en zwakkeren in de samenleving, is een taak die in de bijbel vaak met
“zorg voor de naasten” wordt aangegeven. De naasten zijn heel dichtbij; dat
kunnen bijvoorbeeld je buren zijn. In 2015 had de PKN een startzondag met als
thema “Goede buren.” Het is een thema dat tot de verbeelding spreekt, want wij
zijn allemaal buren. Sterker nog, we hebben allemaal buren. Iedereen zal zo zijn
eigen ideeën hebben over wat goede buren zijn. Zo ben ik blij met de buren in
onze straat waarvan ik weet dat ik in noodgevallen altijd terecht kan. Het is niet
zo gemakkelijk om goede buren te zijn, dat weten we ook allemaal. Goede
buren zijn betekent uiteindelijk niet dat alles maar moet kunnen, maar dat we
rekening houden met elkaar. Daarom ook is het thema van de komende
vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”.
Wat kunnen wij betekenen in onze zorg voor de naaste en wat kunnen onze
naasten betekenen voor ons? Hoe kunnen wij in ons werk en ook als kerk een
goede buur zijn? We hopen dat deze vraag ons het komend jaar kan inspireren in
onze zoektocht om kerk te zijn in het dorp, in de wijk en samen met andere
kerken in deze tijd.
Ingrid Schraven, p.w.
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 20 oktober zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige Gerardus
Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale
medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het
dames- en herenkoor.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park.
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin
hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna
de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.
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Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere
malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht
geeft bij alle noden van de pelgrims.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke
avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken
van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten
worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie
centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur
(woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties
opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289
t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail:
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
Kunst in de Kerk 2019.
Tijdens de kunstmarkt in Ootmarsum, in het laatste weekend van augustus , kunt
u zich laten verrassen door prachtige kunstwerken tentoongesteld in de
protestantse kerk aldaar.
Drie dagen met kunst, waarbij de werken een draad, soms een kabel, naar geloof
en spiritualiteit hebben.
In de serene omgeving van dit mooie kerkje gaat het niet om showen en
verkopen, maar om de ruimte om je te laten inspireren, aan het denken te
zetten, om te praten over het werk, de gedrevenheid, het geloof zelf, kerk zijn en
nog veel meer. De kunstenaars zijn zelf aanwezig en gaan graag het gesprek met
u aan. Als u dat wilt tenminste.
Mocht iemand toch een werk willen kopen, dan gaat 10% naar de kerk, die zich
belangeloos openstelt deze dagen.
Een prachtige gelegenheid om open kerk te zijn!
Waar:
Wanneer:

Protestantse kerk te Ootmarsum
23, 24 en 25 augustus 2019
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Collecte Lourdeswerk De Lutte
In de week van 25 tot en met 31 augustus 2019 wordt er gecollecteerd voor het
Lourdeswerk De Lutte. Met het collectegeld willen we zieke mensen of mensen
met een beperking de mogelijkheid bieden om naar Lourdes te gaan door deze
mensen een gedeelte van de reissom te schenken.
Kent u iemand uit onze geloofsgemeenschap die graag naar Lourdes wil en die
wel een steuntje in de rug kan gebruik, geef zijn of haar naam dan door aan
Betsie Volker (tel: 0541-551806), Anneke Olde Nordkamp (tel: 0541-552093) of
Elly Damhuis (tel: 0541-229852).

Pastor Praat
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte

Tel 0541-55 12 03 Email delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
woensdagavond van
19.30 – 20.30 uur
vrijdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur
Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalvingziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
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nu ook op
zondag geopend
maandag

08.00 - 19.00 uur

dinsdag

08.00 - 19.00 uur

woensdag

08.00 - 19.00 uur

donderdag

08.00 - 19.00 uur

vrijdag

08.00 - 19.00 uur

zaterdag

08.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM De Lutte
0541-551255 SPARschreur@deSPAR.info

gemak voor elke dag

