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Jaarkalender 2012

16 Aug   Bezoek Het Duvelshofke; KBO
15 Aug  Bijenmarkt en streekproducten, Arboretum “Poort Bulten”
26 Aug   Openlucht optreden De Lutter Muzikanten. Centrum De Lutte
05 Sept  High Tea Zonnebloem
06 Sept   Fietsen met de KBO
30 Sept   Open dag Dorpshoes Erve Boerrigter
13 Sept  Opening nieuw schoolgebouw in de Lutte
16 Sept   Landleven Fietstocht; VVV
23 Sept   Excursie Glas in Lood Pancratius Tubbergen; v.13.30 uur kerkplein;DDM
21 Okt   Twentsche Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
02 Dec   Snertloop

Let op !
Tijdens de vakantieperiode aangepaste openingstijden Bibliotheek.

Voor informatie zie www.bibliotheeklosser.nl

=====================================================================
Dr. Brandenburg                0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 4 t/m 26 augustus 2012.
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen          0541-523005
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
Het volgende ’t Luutke loopt van 11 augustus t/m 1 september
Kopie inleveren voor Woensdag 1 augustus voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: redactieluutke@wanadoo.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================
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In Memoriam Hans Damgrave

Op de voor hem inmiddels vertrouwde plek deed Hans Damgrave dinsdagavond 10 juli 
zijn werk in ons Dorpshoes Erve Boerrigter. Een kop koffie of drankje schenken, een 
praatje met bezoekers, aandacht voor iedereen en links en rechts een grap op de van 
hem bekende wijze. Nog geen tien uur later bereikte ons volkomen onverwacht het 
trieste bericht dat hij er niet meer is. Onvoorstelbaar! Na de ingrijpende verbouwing 
en uitbreiding werden Hans en Ine Damgrave in juni 2011 het nieuwe beheerderspaar 
van ons Dorpshoes Erve Boerrigter. Dat zagen ze samen als een prachtige uitdaging, die 
ze van meet af aan met veel enthousiasme en betrokkenheid invulden. Hun gedegen 
horeca-ervaring vond je terug in de professionele aanpak en aankleding. Bovenal was 
de gastvrijheid voor bezoekers en gebruikers van ons Dorpshoes zichtbaar én voelbaar. 
Maar de betrokkenheid en inzet gingen verder. Hans zocht naar mogelijkheden voor 
nieuwe activiteiten, had ideeën over een verantwoorde exploitatie en toonde zich be-
dreven in het opstellen van informatie- en promotiemateriaal. 
Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk als samensteller van “’t Luutke”, toen dit dorps-
blad werd ondergebracht bij het Dorpshoes.  Hans had ook talenten, die wat lastiger 
onder woorden zijn te brengen. Hij wist de bezoekers en gebruikers met soms verschil-
lende belangen tot elkaar te brengen met zijn bindend vermogen, respectvolle benade-
ring  en humor. Eigenschappen die van onschatbare waarde zijn voor een Dorpshoes, 
waar iedereen zich thuis moet voelen. 
Wij zijn verslagen en verdrietig door zijn plotselinge overlijden en dat er zo abrupt een 
einde komt aan een jaar van prachtige samenwerking. Dit is een groot verlies voor ons 
Dorpshoes en de Lutter gemeenschap. Wij zullen Hans missen. Dat geldt nog veel meer 
voor zijn vrouw Ine, de kinderen Sabine, Roy, Herman en Merian en kleindochter Isa. Wij 
wensen hen veel strekte. 

Bestuur stichting Dorpshoes Erve Boerrigter    
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De historische vereniging “De Dree Marken”
De historische vereniging “De Dree Marken” wil naast kenniswerving van de historie van 
Berghuizen, Beuningen en De Lutte, in meest brede zin, zich nu ook graag in de recentere 
geschiedenis uit de jaren ’50, ’60 en ’70 verdiepen en dit vooral vastleggen. Met name 
veel foto’s en ander beeldmateriaal (dia’s en films) uit Berghuizen, Beuningen en De 
Lutte zijn veelal in familiebezit. De Dree Marken zou hier graag copy’s met beschrijving 
van willen maken. Denk hierbij aan groepsfoto’s, klassefoto’s, dorpsaanzichten, evene-
menten, gebeurtenissen etc. etc.
Met name voor de jongere generatie zijn deze erg interresant omdat zij deze persoonlijk 
herkennen. Wanneer we beschikken over voldoende materiaal kunnen we t.z.t. denken 
aan bijvoorbeeld fotopresentatieavonden in Berghuizen, Beuningen en De Lutte.
Door het huidige digitale tijdperk wordt vreselijk veel informatie verwerkt. Feit is dat 
even zoveel informatie verloren gaat (computer crashes, CD die niet meer te lezen zijn, 
en verloren bestanden etc.). Het is voor De Dree Marken nu de tijd hier actief een invul-
ling aan te geven. 
Bij De Dree Marken zijn op dit moment een 9-tal werkgroepen actief.  Graag willen wij 
een nieuwe werkgroep formeren om deze recentere geschiedenis uit de jaren ’50, ’60 en 
’70 vast te leggen en te behouden voor het nageslacht. 
Omdat werkgroepen van De Dree Marken veelal bestaan uit mannen, doet het bestuur 
vooral een oproep om enthousiaste meisjes/dames hierin te betrekken.
Wij denken bijvoorbeeld  aan 3 personen uit Berghuizen, 3 uit Beuningen en 3 uit De 
Lutte.Met een enthousiast clubje kan dit natuurlijk ook heel gezellig zijn. Dit is ook een 
doel van De Dree Marken naast het boeien, binden en informatie behouden.

Uw belangstelling als werkgroeplid kunt u kenbaar maken aan Rob Swennenhuis     
(info@stratevisie.com) Website: www.dedreemarken.nl.

Bloemschikcursus in Dorpshoes Erve Boerrichter
Vanaf september 2012 bieden wij een bloemschikcursus aan op iedere 2e dinsdag van 
de maand. Dit zal plaatsvinden in Dorpshoes Erve Boerrichter in De Lutte.  Er worden 
bloemstukken gemaakt die van toepassing zijn op het seizoen of bepaalde feestdagen. 
Denk bijvoorbeeld in december aan een mooi kerststuk.  Het is mogelijk om u  per avond 
in te schrijven, de kosten zullen variëren van € 20,00 tot € 30,00. Dit is inclusief de mate-
rialen die we die avond gaan gebruiken. 
Wij zullen u van begin tot eind helpen met het bloemstuk indien nodig natuurlijk, dus 
ook voor de minder creatievelingen  onder ons is dit een leuke ervaring om een keer 
mee te maken.  Het is wel handig om je eigen mesje en snoeischaar mee te nemen. 
Meer info: Marcia’s Groente- Fruit & Bloemenshop, telefoon: 0541-551511
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High Tea Zonnebloem
De Zonnebloem, afdeling De Lutte, bestaat 50 jaar. In het kader van dit jubileum
volgen er in het seizoen 2012-2013 diverse activiteiten. We starten met een
High Tea op 5 september. Deze zal plaatsvinden in dorpshoes “Erve Boerrigter”,
van 14.00 tot 17.00 uur. Er zal een uitgebreid hapjesbuffet zijn met thee en andere 
dranken. Ook is er nog een gezellige muzikale bijdrage.
De gasten van de zonnebloem ontvangen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging.

Buurtbus De Lutte zoekt vrijwilligers
Al meer dan 30 jaar verzorgen  ruim 45 vrijwillgers uit De Lutte, Losser en Oldenzaal voor 
het openbaar personenvervoer tussen De Lutte en Oldenzaal in een busje, waarin maxi-
maal 8 personen vervoerd mogen worden. Er is dan ook geen speciaal rijbewijs nodig om 
op dit busje te rijden. De maximum leeftijd om als vrijwilliger op de buurtbus te mogen 
rijden is 74 jaar. We zitten midden in een periode, waarin we afscheid moeten nemen 
van veel vrijwilligers i.v.m. het bereiken van deze leeftijd. Vandaar dat we een beroep 
doen op mensen, die vrijwillig één dagdeel per 3 weken ons willen helpen deze vorm van 
openbaar vervoer tussen De Lutte en Oldenzaal in stand te houden. Na een medische 
keuring en een korte rijvaardigheidstest bij Connexxion kunt u als vrijwillig chauffeur aan 
de slag.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Jan Kok, tel. 0541-551666.

Bijenmarkt en streekproducten
Op woensdag 15 augustus tussen 9.30 en 15.00 uur zal er een bijenmarkt en streekpro-
ducten worden gehouden in het Arboretum “Poort Bulten” in De Lutte.
Naast bijenproducten en demonstratie in de bijenstal worden diverse streekproducten 
aangeboden zoals kleine kaasjes, Twentse geveltekens,en boerderij ijs.
De Entree is gratis.

Opening nieuw schoolgebouw in de Lutte
Na twee jaar is het dan u eindelijk zover ons nieuwe schoolgebouw is klaar! Het heeft 
lang geduurd en het heeft veel gevraagd van ons en de omliggende bewoners. Wij zijn er 
erg trots op en willen dit graag met iedereen in de Lutte delen.  Graag willen wij de inwo-
ners van De Lutte ook in de gelegenheid stellen om het eindresultaat te bewonderen.  
Het open huis zal zijn op donderdag 13 September van 16.00 uur tot 18.30 uur, u bent 
van harte welkom!
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KERKELIJK	  NIEUWS	  
LOKATIE	  DE	  LUTTE	  

	  
Weekend	  21	  en	  22	  juli:	   	   16e	  	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	   19.30	  uur	   :	   Communieviering	  
	   	   	  	   	   	   Voorganger	   :	  pastor	  J.	  Kerkhof-‐Jonkman	  

Lectrice	   	   :	  mw.	  M.	  Brookhuis	  
	  

Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  
Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  

	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  G.	  Maseland	  
	  
Woensdag	  25	  juli	   	   :	   19.00	  uur	  	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  27	  juli	  	   	   :	   08.30	  uur	  	  Eucharistieviering	  
	  
Weekend	  28	  en	  29	  juli:	   	   17e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	  	   19.30	  uur	   :	   Communieviering	  
	   	   	   	   	   Voorganger	   :	  pastor	  N.	  Nijhuis	  
	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  M.	  Oude	  Ophuis	  

	   	   	   	   	  	  
Zondag	  	   10.00	  uur	   :	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
	   	   	   	   	   Voorganger	   :	  pastoor	  V.	  Bulthuis	  

Lectrice	   	   :	  mw.	  T.	  Volker	  
	  
Woensdag	  1	  augustus	   :	   19.00	  uur	   Eucharistieviering	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Vrijdag	  3	  augustus	   	   :	   08.30	  uur	  	  Communieviering	  
	  
Weekend	  4	  en	  5	  augustus	  	   	   18e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zaterdag	   19.30	  uur	   :	   Communieviering	  
	   	   	  	   	   	   Voorganger	   :	  pastor	  N.	  Nijhuis	  
	   	   	  	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  M.	  Brookhuis	  
	  
Zondag	   10.00	  uur	   :	  	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	   	  

Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
	   	   	   	   	   Lectrice	   	   :	  mw.	  E.	  Pross	  
	  
Dinsdag	  7	  augustus	   	   :	  	  19.00	  uur	   Rozenkrans	  

	  
Woensdag	  8	  augustus	   :	   19.00	  uur	  	  Eucharistieviering	  
	  
Vrijdag	  10	  augustus	   	   :	   08.30	  uur	  	  Communieviering	  
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Zaterdag	  	  	  21	  juli:	  Truus	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Sinie	  Schulte-‐Oosterik,	  Johan	  
Greftenhuis,	  Annie	  Jeunink-‐Boers,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Zondag	  	  	  	  	  22	  juli:	  Jan	  Heijdens,	  Echtpaar	  Welhuis-‐Westerink,	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Sinie	  Schulte-‐Oosterik,	  Johan	  Greftenhuis,	  Pastoor	  Hendrikus	  
Molthof,	  Herman	  Koertshuis,	  Annie	  Jeunink-‐Boers,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  An	  Grunder-‐Breukers,	  Annette	  Olde	  Hendrikman-‐Wigger,	  
Ouders	  Steghuis-‐Muntel,	  Toon	  Tellman,	  Bernard	  Seijger.	  
	  
Zaterdag	  	  	  28	  juli:	  Ouders	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Truus	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Miny	  Wigger-‐
Haarman,	  Annie	  Jeunink-‐Boers,	  Hans	  Damgrave.	  	  
	  
Zondag	  29	  juli:	  	  Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  
Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Joop	  Willemsen,	  Gerda	  olde	  Rikkert-‐Oosterbroek,	  	  Annie	  
Jeunink-‐Boers,	  Hans	  Damgrave.	  	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Gerrit	  Koertshuis,	  Gerrit	  Koehorst,	  Echtpaar	  Lentfert-‐Seiger,	  
Gezina	  Dierselhuis-‐Bosch,	  Ouders	  Tellman-‐Oude	  Alink,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier.	  
	  
Zaterdag	  4	  augustus:	  Bernard	  Sanderink,	  Gerhardus	  A.	  Tijhuis,	  Femie	  Wigger-‐Schurink,	  
Miny	  Wigger-‐Haarman,	  Truus	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Annie	  Jeunink-‐Boers,	  	  
Hans	  Damgrave.	  
	  
Zondag	  	  5	  augustus:	  Hermien	  Segerink,	  Miny	  Wigger-‐Haarman,	  Dinie	  Nijhuis-‐Wieferink	  
(Merelstraat),	  Frans	  Koertshuis	  (buren	  Nachtegaalstraat),	  Johan	  Kortman	  en	  Marianne	  
Wassink	  Kortman,	  Ouders	  Koekoek-‐Egberink,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  Denge,	  Truus,	  
Marietje,	  Trees,	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Ouders	  Wonniger-‐
Rolink,	  Antoon	  Seijger	  (buurt),	  Joop	  Willemsen,	  Martin	  Volker,	  Herman	  Koertshuis,	  Annie	  
Jeunink-‐Boers,	  Hans	  Damgrave.	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Annemarie	  van	  de	  Berg-‐Krakers,	  Hendrik	  Zanderink,	  Johan	  
Grote	  Punt,	  Annie	  Kok-‐Morsink,	  Jan	  Heijdens,	  Maria	  Maseland-‐Oude	  kleine	  Kavik.	  
	  
Dienbeurten	  misdienaars:	  
Zaterdag	  21	  juli	  	  	  	  	   :	  Remco	  Volker	  en	  Bram	  Volker	  
Zondag	  22	  juli	  	  	   	   :	  Sem	  Kole	  en	  Rick	  Seijger	  
Zaterdag	  28	  juli	  	  	  	  	   :	  Bart	  Leferink	  en	  Sven	  Grunder	  
Zondag	  29	  juli	  	  	  	   	   :	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  
Zaterdag	  4	  augustus	  	  	   :	  Pien	  Brookhuis	  en	  Carmen	  Grote	  Beverborg	  
Zondag	  5	  augustus	  	  	   :	  Stan	  Loohuis	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert	  	  
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Opbrengst	  collectes:	  
Weekend	  23/24	  juni	  	   :	  €	  188,25	  	  
Weekend	  30/6-‐	  1/7	  juli	   :	  €	  165,53	  	  
Weekend	  7/8	  juli	   	   :	  €	  205,32	  
2e	  collecte	   	   	   :	  €	  193,10	  onderhoud	  processie	  pad	  
	  
Gedoopt:	  
Carice,	  dochter	  van	  Mark	  Rikmanspoel	  en	  Florian	  Nijhuis.	  
Babette,	  dochter	  van	  Huub	  Groot	  Rouwen	  en	  Mariël	  olde	  Heuvel.	  
Wij	  feliciteren	  de	  ouders	  met	  de	  doop	  van	  hun	  kind	   	  	  
	  
Overgegaan	  naar	  het	  Eeuwig	  Leven:	  
Annie	  	  Jeunink-‐Boers,	  Beuningerstraat	  32A.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  78	  jaar.	  
Hans	  Damgrave,	  Paasbergweg	  1.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  57	  jaar.	  

	  
	  

	  ‘De	  tijden	  veranderen…’	  
	  

De	  weekendvieringen	  vanaf	  1	  september	  2012	  
	  
Tempora	  mutantur	  –	  Een	  oude	  Latijnse	  spreuk	  die	  betekent:	  ‘De	  tijden	  veranderen’	  of	  
eigenlijk:	  ‘De	  tijden	  zijn	  veranderd.’	  Veranderende	  tijden	  vragen	  om	  aanpassingen,	  ook	  in	  
onze	  parochie.	  Dat	  mogen	  we	  in	  dit	  geval	  letterlijk	  nemen:	  de	  aanvangstijden	  van	  de	  
weekendvieringen	  alsmede	  het	  aantal	  vieringen	  veranderen	  met	  ingang	  van	  1	  september	  
2012.	  De	  omstandigheden	  hebben	  ons	  als	  parochiebestuur	  en	  pastoraal	  team	  hiertoe	  
genoodzaakt.	  In	  deze	  brief	  informeren	  wij	  u	  over	  het	  hoe	  en	  waarom.	  
	  
Waarom	  moet	  er	  iets	  veranderen?	  
Op	  2	  februari	  2011	  ontvingen	  alle	  parochies	  van	  het	  aartsbisdom	  Utrecht	  de	  beleidsnota	  
Het	  pastoraal	  liturgisch	  beleid	  in	  de	  parochies	  van	  het	  aartsbisdom	  Utrecht.	  Daarin	  is	  de	  
H.	  Nicolaaskerk	  in	  Denekamp	  aangewezen	  als	  eucharistisch	  centrum.	  Dit	  betekent	  dat	  
hier	  elke	  zondag	  op	  een	  vast	  tijdstip	  de	  eucharistie	  dient	  te	  worden	  gevierd.	  Ook	  moet	  
hier	  het	  Triduum	  Sacrum	  (van	  de	  avondmis	  van	  Witte	  Donderdag	  t/m	  Paasmorgen)	  als	  
geheel	  worden	  gevierd.	  Dit	  heeft	  natuurlijk	  gevolgen	  voor	  het	  liturgisch	  rooster	  van	  de	  
gehele	  parochie	  Lumen	  Christi.	  Maar	  los	  van	  het	  bisdombeleid	  verandert	  de	  parochie	  zelf	  
natuurlijk	  ook.	  Het	  aantal	  kerkbezoekers	  vermindert,	  het	  pastoraal	  team	  is	  kleiner	  
geworden	  en	  zal	  niet	  groeien,	  en	  de	  emeriti-‐pastores	  zijn	  ondanks	  hun	  grote	  inzet	  
‘toegift’.	  
Om	  deze	  redenen	  kan	  het	  rooster	  niet	  blijven	  zoals	  het	  is.	  Het	  moet	  toekomstbestendig	  
zijn,	  d.w.z.	  dat	  er	  met	  een	  slinkend	  aantal	  voorgangers	  toch	  een	  volwaardig	  liturgisch	  
aanbod	  kan	  zijn.	  In	  samenwerking	  met	  de	  locatieraden	  hebben	  het	  pastoraal	  team	  en	  
het	  parochiebestuur	  gestreefd	  naar	  een	  situatie	  die	  zoveel	  mogelijk	  recht	  doet	  aan	  de	  
zeven	  geloofsgemeenschappen.	  
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Wat	  gaat	  er	  precies	  veranderen?	  
Met	  ingang	  van	  1	  september	  hebben	  alle	  geloofsgemeenschappen	  van	  Lumen	  Christi	  één	  
‘gewone’	  weekendviering,	  d.w.z.	  een	  eucharistieviering	  of	  woord-‐	  en	  communieviering.	  
Echter,	  gelet	  op	  het	  kerkbezoek	  én	  de	  voorlopige	  beschikbaarheid	  van	  emeriti	  is	  ervoor	  
gekozen	  om	  in	  Denekamp	  en	  Ootmarsum	  tweemaal	  per	  maand	  een	  extra	  
eucharistieviering	  te	  houden.	  In	  Denekamp	  is	  dat	  op	  zaterdagavond	  om	  18.00	  uur,	  in	  
Ootmarsum	  op	  zaterdag	  om	  18.00	  uur	  of	  zondag	  om	  9.00	  uur.	  	  
Mocht	  dit	  op	  den	  duur	  niet	  meer	  mogelijk	  zijn,	  bijvoorbeeld	  door	  een	  tekort	  aan	  
voorgangers,	  dan	  vervalt	  deze	  extra	  eucharistieviering.	  In	  overleg	  met	  de	  locatieraad	  in	  
De	  Lutte	  wordt	  de	  weekendviering	  gehouden	  op	  zondag	  om	  9.00	  uur.	  
	  
Wordt	  er	  alleen	  in	  Denekamp	  nog	  eucharistie	  gevierd?	  
Geregeld	  hoor	  je	  het	  zeggen:	  ‘Voor	  een	  mis	  moet	  je	  straks	  naar	  Denekamp.’	  Niet	  dus.	  
Alle	  zeven	  kerken	  in	  Lumen	  Christi	  zijn	  parochiekerken	  en	  hebben	  daarom	  recht	  op	  een	  
volwaardig	  liturgisch	  aanbod.	  Dat	  betekent	  dat	  in	  alle	  kerken	  net	  als	  voorheen	  
eucharistie-‐	  en	  woord-‐	  en	  communievieringen	  worden	  gehouden.	  Op	  aanwijzing	  van	  het	  
bisdom	  is	  het	  echter	  niet	  meer	  mogelijk	  om	  in	  een	  weekend	  naast	  een	  eucharistieviering	  
een	  woord-‐	  en	  communieviering	  te	  houden,	  of	  twee	  woord-‐	  en	  communievieringen.	  
	  
Wanneer	  is	  er	  in	  mijn	  eigen	  kerk	  een	  viering?	  
In	  plaats	  van	  drie	  zijn	  er	  nu	  vier	  tijdstippen	  waarop	  de	  vieringen	  beginnen:	  zaterdag	  
18.00	  en	  19.30	  uur	  (net	  als	  voorheen)	  en	  zondag	  om	  9.00	  en	  10.30	  uur.	  Vertaald	  naar	  de	  
zeven	  gemeenschappen	  worden	  er	  weekendvieringen	  gehouden	  op	  de	  volgende	  tijden:	  
	  
Beuningen:	   	   zaterdag	  19.30	  uur	  of	  zondag	  9.00	  uur	  
De	  Lutte:	   	   zondag	  9.00	  uur	  
Denekamp:	   zondag	  10.30	  uur	  (plus	  2x	  per	  maand	  een	  extra	  

eucharistieviering	  op	  zaterdag	  18.00	  uur)	  
Lattrop:	   	   	   zaterdag	  19.30	  uur	  of	  zondag	  9.00	  uur	  
Noord-‐Deurningen:	   zaterdag	  19.30	  uur	  of	  zondag	  9.00	  uur	  
Ootmarsum:	   	   zaterdag	  18.00	  uur	  of	  zondag	  9.00	  uur	  

(plus	  2x	  per	  maand	  een	  extra	  eucharistieviering)	  
Tilligte:	   	   	   zaterdag	  19.30	  uur	  of	  zondag	  9.00	  uur	  
	  
Waarom	  is	  er	  gekozen	  voor	  zondag	  9.00	  en	  10.30	  uur?	  
In	  het	  eucharistisch	  centrum	  Denekamp	  wordt	  zondag	  op	  aangeven	  van	  het	  bisdom	  op	  
een	  vaste	  tijd	  een	  eucharistieviering	  gehouden.	  Voor	  het	  tijdstip	  van	  10.30	  uur	  is	  om	  
meerdere	  redenen	  gekozen.	  Ten	  eerste	  biedt	  het,	  conform	  het	  bisdombeleid,	  gelovigen	  
vanuit	  andere	  locaties	  of	  elders	  uit	  de	  regio	  voldoende	  reistijd	  om	  naar	  het	  eucharistisch	  
centrum	  te	  komen.	  Ten	  tweede	  biedt	  het	  ruimte	  voor	  ontmoeting	  van	  pastores	  en	  
parochianen	  na	  de	  viering,	  omdat	  er	  hierna	  geen	  viering	  meer	  is.	  Ten	  derde	  –	  niet	  
onbelangrijk!	  -‐	  bieden	  twee	  tijden	  de	  mogelijkheid	  om	  pastores	  op	  zondag	  in	  twee	  
kerken	  te	  laten	  voorgaan.	  
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Hoe	  zit	  het	  met	  bijzondere	  vieringen,	  zoals	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  en	  het	  Vormsel?	  
Bij	  bijzondere	  gelegenheden	  als	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  en	  het	  Vormsel,	  of	  feest-‐	  of	  
gedenkdagen	  kan	  een	  tweede	  viering	  worden	  gehouden.	  In	  de	  bladen	  en	  op	  de	  website	  
leest	  u	  hier	  meer	  over.	  
	  
Hoe	  zit	  het	  met	  Kerstmis	  en	  Pasen?	  
Op	  Kerstavond	  worden	  in	  Denekamp	  drie	  vieringen	  gehouden,	  in	  de	  andere	  kerken	  
wordt	  het	  aantal	  vieringen	  in	  overleg	  vastgesteld.	  
Op	  Eerste	  Kerstdag	  (Hoogfeest	  van	  Kerstmis)	  is	  er	  in	  elke	  kerk	  op	  de	  nieuwe	  tijd	  van	  9.00	  
uur	  een	  viering,	  in	  Denekamp	  om	  10.30	  uur.	  Op	  Tweede	  Kerstdag	  is	  er	  in	  Denekamp	  en	  
Ootmarsum	  in	  elk	  geval	  een	  viering,	  in	  de	  andere	  kerken	  in	  overleg.	  Hierover	  wordt	  u	  op	  
de	  gebruikelijke	  wijze	  geïnformeerd:	  via	  de	  bladen	  en	  de	  website.	  
De	  invulling	  van	  de	  Goede	  Week	  en	  Pasen	  is	  nog	  niet	  helemaal	  duidelijk,	  omdat	  de	  
Nederlandse	  Bisschoppenconferentie	  en	  de	  bisdomstaf	  van	  het	  aartsbisdom	  Utrecht	  
hierover	  enkele	  nieuwe	  richtlijnen	  hebben	  uitgevaardigd.	  Ook	  hierover	  wordt	  u	  via	  de	  
gebruikelijke	  kanalen	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  
	  
Blijven	  parochieel	  voorgangers	  (‘leken’)	  vieringen	  verzorgen?	  
Jazeker,	  hun	  inbreng	  blijft	  van	  groot	  belang.	  In	  Denekamp	  echter,	  dat	  zoals	  gezegd	  
eucharistisch	  centrum	  is,	  wordt	  met	  de	  lokale	  werkgroep	  gewerkt	  aan	  een	  nieuwe	  
invulling	  van	  hun	  taken.	  
Daarnaast	  willen	  wij	  in	  samenspraak	  met	  de	  werkgroepen	  van	  de	  
geloofsgemeenschappen	  werken	  aan	  nieuwe	  vormen	  van	  vieren	  (andersoortige	  
vieringen),	  zonder	  eucharistie	  of	  communie.	  Thema-‐	  of	  kindervieringen	  bijvoorbeeld.	  Dit	  
ter	  verrijking	  van	  het	  liturgisch	  aanbod	  in	  de	  weekenden,	  maar	  ook	  door	  de	  week.	  Her	  en	  
der	  zijn	  er	  al	  zulke	  vieringen.	  We	  hopen	  zo	  te	  komen	  tot	  een	  liturgie	  die	  rijk	  is	  aan	  
vormen	  en	  waarin	  het	  geloof	  op	  een	  levensnabije	  wijze	  kan	  worden	  gedeeld,	  gevierd	  en	  
uitgedragen.	  
	  
Dat	  is	  even	  wennen…	  
Dat	  begrijpen	  we	  als	  pastoraal	  team	  en	  parochiebestuur	  natuurlijk	  volkomen.	  Tegelijk	  
vragen	  wij	  ook	  om	  uw	  begrip.	  Alleen	  als	  we	  elkaar	  blijven	  zoeken	  en	  vinden,	  kunnen	  we	  
inspelen	  op	  verander(en)de	  tijden.	  
	  

Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
	  
	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat7,7587	  AL,	  De	  Lutte	  
Tel	  0541-‐55	  12	  03	  	  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 zijn wegens vakantie gesloten op 15,16,17 en 18 augustus 2012.

          Wij wensen U allen een fijne vakantie.

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..

In    uw     BABOR     schoonheidsinstituut     staat   u    een    luxueze
wereld   van   persoonlijke   verzorging  te  wachten.  Treed  binnen
en beleef   de   complete   rituelen   van  de  schoonheid - van  voet
                                                               naar   hand,   van   huid   naar   ziel.

We  kijken  uit  naar  uw
bezoek!

Beauty studio Gonnie is wegens vakantie 
gesloten van 13 t/m 26 augustus. 

Beauty studio Gonnie wenst u allen een 
prettige vakantie!

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte
Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

E-mail: morsinkdierhobby@hetnet.nl

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639 Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..


