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Jaarkalender 2012
20t/m26 Mei Collecte Anjerfonds door leden Plechelmus Harmonie
28 Mei  Rommelmarkt; 11.00 - -14.00 uur; Lutheria
28 Mei  Pinksterwandeling Plechelmus Harmonie
31 Mei  Fietsen met de KBO
02 Juni  Midzomerconcert Arboretum Plechelmus Harmonie
03 Juni  De Lutterse Voorjaarstocht; Fietstocht
04 t/m 09 Juni Collecte Epilepsiefonds
06 Juni  Klootschieten; KBO
14 Juni  Bustocht ; KBO
19 Juni  Fietstocht ( Zij-Actief)
28 Juni  Fietsen met de KBO
30 Juni  Open Air; Keet’n Zwart
12 Juli  Gezellige middag Erve Dalhoes ; KBO
13,14,15 Juli 35 ste  Hellehondsdagen w.o. Dorpsloop
16 Aug  Bezoek Het Duvelshofke; KBO
06 Sept   Fietsen met de KBO
09 Sept  Open dag  Dorpshoes “Erve Boerrigter “
16 Sept  Landleven Fietstocht ; VVV
23 Sept.  Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; vertrek 13.30 uur kerkplein;DDM
21 Okt  Tw. Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
02 Dec  Snertloop
==========================================================================
Dr. Brandenburg        0541-551355
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen   088-5551122
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie
Zorggroep St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   0541–552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.    0541–552638
==========================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Contactpersoon: H.Damgrave
Het volgende ’t Luutke loopt van  9 juni t.m 29 juni
Kopie inleveren voor Woensdag  30 mei  voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres:  luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl ( alleen voor parochiële berichten) 
=========================================================================
Collecte Hartstichting
De collecte voor de Hartstichting heeft dit jaar in De Lutte 2082,88 euro
opgebracht.  Namens de Hartstichting willen wij alle gulle gevers en de
collectanten hartelijk bedanken. Marianne Notkamp en Lianne Veendijk
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Rommelmarkt Lutheria .
Volleybal vereniging Lutheria organiseert weer de jaarlijkse rommelmarkt op het school-
plein in het centrum van De Lutte.
Op zaterdag 19 mei ’12 is de grote ophaaldag. In de ochtend tussen 09:00 en 12:00 
komen al onze leden met auto en wagen langsom de goed te gebruiken artikelen op te 
halen. Hebt U nog artikelen die nog steeds in goede staat zijn, maar U zelf niet meer 
gebruikt (gelieve geen witgoed) zet deze dan aan de straat, zodat wij deze op kunnen 
halen. Ook plastic tassen die wij nog kunnen gebruiken zijn welkom. 
Voor eventueel vragen kunt U ons mailen naar rommelmarktlutheria@hotmail.com. Of 
bellen met 0653557314 
Lijkt het U leuk om op onze rommelmarkt een kijkje te nemen ?
Kom dan allen 2de Pinksterdag maandag 28 mei ’12 om 11:00 tot 14:00 te De Lutte!

Klootschietmiddag KBO.
De geplande klootschietmiddag op 24 mei kan niet doorgaan omdat er die middag ook 
ziekenzalving is. Wij hebben het klootschieten nu op 6 juni gepland en we vertrekken om 
14.00 uur met de fiets vanaf het kerkplein. Wie met de auto gaat verwachten we dan 
om ongeveer 14.30 uur bij de baan in Beuningen. De eigen bijdrage is € 5,00 en voor een 
hapje en een drankje wordt  gezorgd. Tot dan!!!!!!

Fietsen met de KBO.
Donderdagmiddag 31 mei gaan we fietsen. Er is een tocht uitgezet van ongeveer 20 
kilometer en van u wordt verwacht zelf iets te eten en te drinken mee te nemen. We 
vertrekken om 14.00 uur vanaf het kerkplein en verwachten hier om tussen  vier en 
halfvijf weer terug te zijn.

Reisje 22 mei voor leden Zijactief en fietstocht 19 juni.
Hierbij nog een korte informatie voor de leden van Zijactief die zich opgegeven voor het 
reisje van 22 mei naar de Floriade.Om 7.30 uur uiterst aanwezig op het kerkplein want 
dan vertrekt de bus.Het rest van de betaling gaarne in de bus en het liefst contant 
Dit is nog €32,50 pp. Hoop dat we een mooie dag hebben 
Dan nog de fietstocht op 19 juni .
De leden die mee willen fietsen opgeven voor uiterst 11 juni bij Marga Uit het Broek 
Het bestuur ziet graag een goede opkomst.

Jaarvergadering De Dree Marken.
De historische vereniging De Dree Marken uit De Lutte hield in april haar jaarvergadering 
in Erve Boerrigter.  Bij de bestuursverkiezing werd Gerard Huttenhuis herkozen. De voor-
zitter Ria Nijhuis nam na 9 jaar afscheid van het bestuur. Als nieuwe voorzitter stelde het 
bestuur Rob Swennenhuis voor.  Door de aanwezige leden werd deze voordracht
unaniem goedgekeurd.
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Bridge op Maandagavond in Dorpshoes ”Erve Boerrigter”. 
Op de Maandagavonden (periode sept / maart) wordt door een bridgegroep in De Lutte, 
voornamelijk bestaande uit beginnende en halfgevorderde spelers, op ontspannen wijze 
gebridged in een setting van ca. 12 paren van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.
Voor het komende seizoen (medio september 2012 t/m medio april 2013) zoekt de 
groep uitbreiding tot tenminste 16 paren. Wij willen daarbij graag plaats bieden aan 
beginnende bridgers, die lessen hebben gevolgd en spelervaring willen opdoen, en uiter-
aard ook aan enigszins gevorderde spelers.
Bij voldoende deelname worden twee speelgroepen gevormd, waarbij gedurende het 
seizoen een soort promotie/degradatieregeling wordt gehanteerd tussen beide groepen. 
De groep biedt daardoor gelegenheid om op een gegeven moment de doorstroming 
naar een echte competitieclub mogelijk te maken.
Afhankelijk van de totale deelname bedragen de kosten 35,00 a 40,00 Euro per persoon 
voor in totaal ca. 30 bridge-avonden.
Voor nadere inlichtingen en opgave voor deelname kan men zich wenden tot de coordi-
nator van deze groep:  Ben Swennenhuis, Andersonstraat 8, 7582 AZ, Losser
Tel: 053-5381964; mob.:0620245480 of 0638645006, e-mail: bswennenhuis@versatel.nl

Prikpost weer terug in Dorpshoes “Erve Boerrigter”.
Na een tijdelijk verblijf in de huisartsenpraktijk van dokter Brandenburg, gaat de SHO 
prikpost per 1 juni 2012 weer terugverhuizen naar ‘Dorpshoes Erve Boerrigter’. 
De openingstijden van de prikpost blijven hetzelfde: elke donderdag van 08.15 – 09.15 
uur.
U kunt plaatsnemen in de gemeenschappelijke ruimte, u wordt door onze laborante 
opgehaald naar de aparte prikruimte.
Op onze locatie in Oldenzaal in “De Stadspoort”, Deurningerstraat 39D zijn onze ope-
ningstijden onlangs uitgebreid: 
maandag t/m vrijdag van 07.30 – 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 – 11.00 uur.
Voor meer informatie over al onze priklocaties in Twente:  www.sho.nl of 088 – 999 
7777.

Nieuws vanuit St. Dorpsbelangen:  Speelterrein aan de Tapuitstraat.
Uit de enquête die de stichting Dorpsbelangen vorig jaar heeft gehouden kwam de wens 
naar voren om het speelterrein aan de Tapuitstraat opnieuw in te richten. De huidige 
speeltoestellen zijn dringend aan vervanging toe. 
Inmiddels hebben enkele gesprekken plaatsgevonden met een aantal omwonenden,  de 
gemeente Losser en met de woningcorporatie Domijn.  De gemeente en Domijn hebben 
een bedrag beschikbaar gesteld waarmee speeltoestellen aangeschaft kunnen worden. 
Zij hebben een aantal speeltoestellen geselecteerd maar de keuze hieruit is aan de 
buurtbewoners. De bewoners van de Tapuitstraat, Appelvinkstraat, Spechtstraat en de 
IJsvogelstraat (nr. 1 t/m 51) worden uitgenodigd om op dinsdag 22 mei in het dorpshuis 
Erve Boerrigter de plannen te bekijken en hun voorkeur aan te geven. Met name de 
kinderen uit deze buurt worden uitgenodigd om samen met de ouders het voorstel te 
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bekijken.  Zij kunnen aangeven waar ze in de toekomst (en misschien deze zomer al) mee 
willen spelen.  Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Deze inloopbijeenkomst is van  18.00 uur  tot 19.30 uur.
Naast de speeltoestellen is het de wens van de omwonenden om ook een aantal 
(picknick) banken te plaatsen. Maar de nodige financiering ontbreekt nog. Dus mocht u 
ideeën, suggesties (of de financiële middelen) hebben meldt u zich dan bij St. Dorpsbe-
langen via:  mail@dorpsbelangendelutte.nl.  of tel. 552203.

Buitentrainingen Handbal
Direct na de meivakantie zijn de buitentrainingen voor de jeugd weer begonnen. Kinde-
ren die graag eens willen weten hoe het is om te handballen kunnen gratis deelnemen 
aan deze trainingen. Ze worden gegeven op Sportpark De Stockakker.
De tijden zijn: dinsdag 16.00 – 17.00 uur voor kinderen van de groepen 1 t/m 4
                         17.00 – 18.00 uur voor kinderen van de groepen 5 t/m 8
De trainers zijn Johan Tenten en Melanie olde Riekerink. Ze worden geholpen door meis-
jes uit onze A-jeugd. Vooraf aanmelden is niet nodig.  In kleedkamer 5 en 6 kunnen jullie 
je omkleden.De trainingen worden gehouden tot en met juni. Daarna is er een heerlijk 
lange zomervakantie!
Wedstrijden Handbal Twentse Bekercompetitie en Hendrik Bartels Competitie
15 mei 19.30 uur S.V. De Lutte 1 – D.S.V.D. 2
22 mei 19.30 uur S.V. De Lutte 2 – D.S.V.D. 5
29 mei 19.30 uur S.V. De Lutte 1 – L.H.C. 1
Deze wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Luttermolen.
Wedstrijden Handbal Veldcompetitie Jeugd 
Woensdag  23 Mei: 17.30 uur  S.V. De Lutte D1 -  Kedingen D2
      18.15 uur  S.V.  De Lutte C1 -  Minkjan EHC C2 
De wedstrijden worden gespeeld op het verharde veld op Sportpark de Stockakker.

Plechelmusharmonie en het Arboretum, een eeuwenoud paar
Arboretum Poortbulten in de Lutte bestaat dit jaar 100 jaar. Omwille hiervan mag de Sint 
Plechelmus Harmonie, die dit jaar 110 jaar bestaat, samen met koor MIX uit Zenderen op 
zaterdag 2 juni eenmalig een concert geven in het Arboretum.
Tijdens dit zomeravondconcert worden diverse wereldse muziekstukken ten gehore 
gebracht. Wie kent niet Imagine van John Lennon, We are the world van Micheal Jackson 
en Bohemian Rhapsody van Queen. Maar ook Circus Renz en Andre Rieu ontbreken niet 
op deze avond. Als laatste speelt Bob Koertshuis nog een tweetal nummers, waarbij de 
Sint Plechelmus Harmonie hem zal begeleiden. Tijdens de pauze kunt u genieten van een 
modeshow, verzorgd door de leerlingen van het ROC Twente.
Wilt u van dit alles niets missen? Kom dan op zaterdagavond 2 juni naar het unieke zo-
meravondconcert in Arboretum Poortbulten.  Aanvang: 21.00 uur, toegang gratis. 



6

 
LOCATIE AGENDA 

 
Weekend 19 en 20  Mei:  7e zondag van Pasen     
Zaterdag 19.30 uur : Eucharistieviering m.m.v. het themakoor 
      Voorganger :  pastor Jacobs 

Lectrice  :  mevr. M. Oude Ophuis 
 
Zondag 10.00 uur :  Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor  

Voorganger :  pastor Nijhuis 
     Lectrice  :  mevr. E. Pross 
 
Woensdag 23 mei   :  19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 25 mei  : 08.30 uur Eucharistieviering 
 
Weekend 26 en 27 mei:  Pinksteren  
Zaterdag 11.00 uur : Huwelijksviering voor het bruidspaar 
     Marlous Zanderink en Niels Katier  
  
  18.00 uur : Openluchtviering  Denekamp (zie ’t Luut..ke 6) 
          
Zondag  10.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor 
     Voorganger :  pastor Jacobs 

Lectrice  :  mevr. G. Maseland 
  11.30 uur :   Doopviering 
 
Woensdag 30 mei  : 19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 1 juni   : 08.30 uur Communieviering 
 
           13.30 uur Huwelijksviering voor het bruispaar 
     Sanne Meijer en Edwin Koertshuis 
 
Weekend 2 en 3 juni:  Heilige Drie-eenheid 
Zaterdag 19.30 uur : Communieviering m.m.v. het themakoor 
      Voorganger :  pastor Nijhuis 
      Lectrice  :  mevr. M. Brookhuis 
 
Zondag 10.00 uur :  Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor  

Voorganger : pastoor Bulthuis 
     Lector  : dhr. F. Maseland 
  11.30 uur :   Doopviering 
 
Dinsdag 5 juni  :  19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag  6 juni  :  19.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 8 juni   : 08.30 uur Communieviering 
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INTENTIES 

 
Zaterdag 19 mei: Gerhard Olde Nordkamp (noabers), Ouders Welhuis-Nijhuis, 
Ouders Lentfert-Nijhuis, Pastor Derksen, Dini Heebing-Lenfert, Jo Zents. 
 
Zondag 20 mei: Hubert Sweerts, Truus Egberink-Grashof, Jan Heijdens, Herman 
Púnt (buren), Ouders Warburg-Nijhuis, Ouders Wonniger-Rolink, Joop 
Willemsen, Pastor Derksen, Dini Heebing-Lenfert, Ouders olde Nordkamp-
Welhuis. 
 
Weekendjaargedachtenis: Ouders Koekoek-Egberink, Herman Lentfert, Fien 
Bosch-Wekking, Hans Visschedijk, Bert Morsink. 
 
Zaterdag 26 mei: Johan Uit het Broek, Lies Beernink-Berning, Herman en Nico 
Lentfert, Dini Heebing-Lenfert. 
 
Zondag 27 mei: Herman Reimer (nachtegaalstraat), Johan Reijmer, Fien Bosch-
Wekking, Ouders Blockhuis-Sombekke en Herman, Gerrit Koehorst, Johan 
Tijdhof, Ouders Hampsink-Bosch, Ouders Greftenhuis-Egbers, Hubert Sweerts, 
Herman Pünt, Ouders Geertshuis-Perrevoort, Herman Koertshuis, Bernhard 
Grote Beverborg, Ouders Welhuis-Kuipers, Marietje Bonnes-Kortink, Ouders 
Koekoek-Egberink, Ouders Nolten-Harbert, Ouders Westerik-Welhuis, Ouders 
Wonniger-Rolink, Hendrik Beernink, Johan en Sientje oude Egberink-Zanderink, 
Johan en Sientje Oude Egbrink-Zanderink, Toon Tellman, Gerda olde Rikkert-
Oosterbroek, ouders Dwars te Mölder, Dini Heebing-Lenfert, Ouders Olde 
Rikkert-Dierselhuis, Gerrit en Mientje Olde Rikkert-Beernink, Ouders olde 
Nordkamp-Welhuis 
 
Weekendjaargedachtenis: Ouders Blockhuis-Sombekke en Herman, Ouders 
Lentfert-Siegerink, Ouders Rolink-Zanderink, Ouders Bentert-Nijhuis, Ouders 
Hooge Venterink-Notkamp, Johan en Sinie Koertshuis-Olde Daalhuis, Ouders 
Nijhuis-Schopbarteld,Gerard Maseland. 
 
Zaterdag 2 juni: Bernard Sanderink, Gerrit en Ria Huttenhuis, Ouders 
Huttenhuis-Frielinck, Jan Wonniger, Gerhard Olde Riekerink, Joop Willemsen, 
Dini Heebing-Lenfert. 
 
Zondag 3 juni: Hubert Sweerts, Dinie Nijhuis-Wieferink(Merelstraat), Frans 
Koertshuis (buren Nachtegaalstr), Herman Pünt, Johan Kortman en Marianne 
Wassink Kortman, Ouders Benneker-ter Denge, Truus,Marietje,Trees, Ouders 
Wonniger-Rolink, Antoon Seijger (buurt), Martin Volker, Dini Heebing-Lenfert. 
 
Weekendjaargedachtenis: Gerard Oudehand, Ouders Meijer-Wipper, Ouders 
Nijhuis-Frielinck, Gerhard Morsink, Ouders Heuvels-Brilhuis, Ouders Gilbers-
Raatgerink. 
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MEDEDELINGEN 

 
 
Dienbeurten misdienaars: 
Zaterdag 19 mei  : Marleen Leferink en Karin Tijans 
Zondag 20 mei  : Remco Volker en Bram Volker 
Zondag 28 mei (1e Pinksterdag) : Elleke en Maartje Visschedijk 
Zaterdag 2 juni  : Carmen Grote Beverborg en Pien Brookhuis 
Zondag 3 juni  : Sven Grunder en Bart Leferink  
 
Parochiezaal: 
Woensdag 23 mei  : 14.00 uur Bijeenkomst alleenstaanden 
Woensdag 30 mei  : 19.45 uur Bezoekersgroep 
 
Opbrengst collectes: 
Weekend 14 en 15 april  : € 184,10 
Weekend 21 en 22 april  : € 328,04 
2e collecte    : € 293,83 (jongeren pastoraat)  
Weekend 28 en 29  april  : € 180,64 
2e collecte    : € 132,77 (roepingenzondag) 
Weekend 5 en 6 mei  : € 173,65 
Totaalopbrengst vastenaktie : € 1160,50  
 
 

 
 KRONIEK 

 
 
Gedoopt: 
Lynn dochter van Marieke ter Linde en Remco Seiger, Ambachtstraat 15 
Tibbe zoon van Kirsten Render en Mark Bosman, Torenmolen 10 
Lune dochter van Jetske Markvoort en Rob Morsink, Ambachtstraat 27 
Joppe zoon van Marjon Krol en Wouter De Cocq van Delwijnen, Torenmolen 21 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind 
 
Gehuwd: 
Roel Tijdhof en Merlin Notkamp 
 
Overgegaan naar het Eeuwig Leven: 
Dini Heebing-Lenfert, Lossersestraat 18. Op de leeftijd van 83 jaar 
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LOCATIE MEDEDELINGEN 

 
Pastor Praat 
Heimwee naar zondagmorgen. 
Vanaf Nieuwjaar tot en met de zondag na Pasen ben ik pastor geweest voor 
Nederlanders en Belgen in de vakantie plaats Benidorm in Spanje. In de krant 
hebt u kunnen lezen hoe ons dat is bevallen. Nu we weer een paar weken thuis 
zijn op de pastorie in de Lutte, ontdek ik dat je er veel over praat, maar ook 
dat je die drie maanden van verschillende kanten kunt en mag bekijken. 
Een van die invalshoeken is de viering op zondagmorgen. We kwamen samen in 
een heel mooi kerkje, niet al te groot, ook niet al te hoog, met in de lage 
betonnen buitenmuren veel afbeeldingen van heiligen en van de 7 sacramenten 
in dikke brokken gekleurd glas en niet te vergeten altijd met de morgen zon er 
op. Elke zondag morgen was het een feest om er naar toe te gaan. 
Daar kwam nog bij dat die kerk heel goed bezet was. Bijna niemand van de 
kerkgangers  woonde dichtbij, ze kwamen van alle kanten, overal vandaan (zelf 
woonden we ook 10 km. van de kerk). Na de viering voor de Spaanse 
parochianen was er de Nederlandse viering om elf uur en om half één weer 
een  voor de Spanjaarden. Maar mijn heimwee zit niet in het kerkgebouw, (ik 
vind dat wij ook zelf  hele mooie kerken hebben); maar mijn heimwee zit in de 
plaatsen waar de mensen zaten tijdens de viering. Ze zaten allemaal vanaf de 
eerste rij, rij aan rij en zo van voren naar achteren. Als voorganger had je de 
mensen allemaal dicht bij je. En daar heb ik heimwee naar.  
Want in veel diensten hier zitten vaak meer mensen achter in de kerk dan voor 
in de kerk en sta je dan als voorganger eerst  tegen lege  banken te praten. 
Vaak moet je dan als voorganger over de banken heen naar parochianen praten 
die een eind verder weg  zitten. Hebt U een idee hoe dat voelt als  voorganger?  
Dat maakt het antwoorden of het meezingen een stuk moeilijker. 
Kom naar voren, zou ik willen zeggen !! Dan is er ook meer sprake van  SAMEN 
VIEREN, SAMEN BIDDEN,  SAMEN ZINGEN. Wij kunnen  elkaar dan ook beter zien 
(daar is toch ook niets mis mee?). Een beetje heimwee!, niet kinderachtig 
doen!, ik kan er eigenlijk ook best tegen!. Maar wel een hele fijne ervaring dat 
het ook anders kan.   Henk Jacobs, em.pastor 
 
Einde kinderkoor 
Door de afnemende belangstelling van kinderen van de basisschool hebben we 
als locatieraad moeten besluiten om te stoppen met het kinderkoor. Het aantal 
kinderen is te klein om de vieringen nog volwaardig te kunnen begeleiden. Het 
is erg jammer dat de vieringen vanaf nu niet meer door het kinderkoor verzorgt 
kunnen worden. Dit heeft vooral gevolgen voor de kindervieringen en 
doopvieringen. Beide werkgroepen gaan kijken hoe ze de vieringen muzikaal 
kunnen omlijsten met gepaste liederen. Als dank voor hun inzet is het koor met 
een leuke middag bowlen beëindigd. Als locatieraad hopen we dat er in de 
toekomst iemand opstaat die het gemis voor de parochie merkt en een leuk 
kinder- of tienerkoor op gaat starten.  

Namens de locatieraad Saskia Japink 
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Twentse Mariakapellendag 2012 
Op 27 mei a.s. zal weer de jaarlijkse Twentse Mariakapellendag plaatsvinden.  
Bij enkele Mariakapellen zal een extra activiteit zijn. Ook in De Lutte bij de 
Mariakapel aan de Middelkampsweg en wel van 14.00 uur tot 14.30 uur.  
De afsluitende Mariaviering is om 18.00 uur in het processiebos in Overdinkel.  
Voorgangers zijn dan pastoor Munsterhuis en diaken Huitink.  
Het processiebos zal de gehele dag geopend zijn. Wij hopen op een fijne dag 
met veel Mariadevotie.   De Mariakapellenwerkgroep Twente. 
 
Mariaprocessie in Tilligte 
Op zaterdagavond 19 mei aanstaande wordt wederom de jaarlijkse 
Mariaprocessie gehouden naar de Mariakapel aan de Westenveldweg in Tilligte.  
Reeds enkele jaren brengen de parochianen van Tilligte en gelovigen vanuit de 
regio op deze wijze een bijzondere hulde aan Maria in de maand mei, die van 
oudsher aan haar is toegewijd.  
Zaterdagavond 19 mei, ‘s avonds om 19.00 uur, begint in de parochiekerk de 
Mariaviering, waarin pastor J. kerkhof Jonkman zal voorgaan.  Onze 
parochiekoren zullen hieraan hun medewerking verlenen. Na afloop van de 
viering trekt men, al zingend en biddend in processie door de versierde straten 
naar de Mariakapel. Naast de parochiekoren, zal ook muziekvereniging Amicitia  
de processie begeleiden. De bruidjes en de plaatselijke vaandels zullen er dit 
jaar ook weer bij zijn. Bij de Mariakapel brengen de bruidjes een bloemenhulde 
aan Maria en zullen bij haar beeltenis de processiekaars neerzetten. Na deze 
korte plechtigheid zal er gratis koffie en thee worden geschonken en is er 
gelegenheid om nog even met elkaar na te praten over deze unieke processie, 
waaraan vele parochianen, jong en oud, hun medewerking verlenen. 
Gaarne nodigen wij u allen uit om op 19 mei naar de parochiekerk in Tilligte te 
komen en er samen Maria hulde te brengen. 

Pastor J. Kerkhof Jonkman 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
                                    Tel 0541-551203  Email:  delutte@lumenchristi.nl  
          Openingstijden; Dinsdag t/m vrijdag van    9.00 – 10.30 uur 
                                       Woensdagavond                19.30 – 20.30 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 
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Wij bieden u elke dag meer dan 15 verschillende 
soorten brood.

Diverse broodjes, 
nieuw:

Twente korn
Italiaanse panini

 
Elke  woensdag 3 broden wit-tarvo-tarwe voor  € 5,20

 
Ruime sortering gebak .Nu ook mini gebakjes.

 
We hebben ook taarten met foto’s , logo ,baby.

 
Stuur uw foto, logo per mail, wij maken er een mooie 

taart van.

 

info @bakkerijwantia.nl




