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Jaarkalender 2012
13 Okt   Try-out concert harmonieorkest Sint Plechelmus Harmonie
16 Okt  Pizzeria-avond van George Gabriel uit De Lutte, zijactief
19 Okt   Bezoek Kaasboerderij Kaamps met de KBO
21 Okt   Twentsche Cultuurtocht; Plechelmusharmonie
25 Okt  Lezing DDM Lutter Essen - Eijsink, 19.30 uur in  Erve Boerrigter
01 Nov  Bedevaart naar Kevelaar
03 Nov  Concoursbezoek harmonieorkest Sint Plechelmus Harmonie
11 Nov  MTB tocht “De Helletocht”, inschrijving is in de Blokhut vanaf 8.30 uur
14 Nov  Ouderendag; Plechelmusparochie
19 Nov  Lezing DDM over tin - Evers, 19.30 uur in Erve Boerrigter
20 Nov  Een gezellige ontspannen avond met zang en verrassing, zijactief
23 Nov  Muziekmiddag KBO, in de Vereeniging
01 Dec  Heilig Vormsel
02 Dec   Snertloop
11 Dec   Kerststuk maken samen weer met Marcha, zijactief
18 Dec   Adventviering, zijactief
19 Dec   Adventsviering KBO
19 Dec   Lezing DDM Rijke Roomse Leven - Leo Ros, 19.30 uur in Erve Boerigter
23 Dec  Kerstconcert Sint Plechelmus Harmonie
2013
26 Mei  Eerste Heilige Communie
=====================================================================
Dr. Brandenburg                 0541-551355
Praktijk wegens vakantie gesloten van  27 oktober t/m  4 november 2012
Voor waarneming op werkdagen tussen 08.00 en 17.00           0541- 523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen           088-5551122
Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
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
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. M.ter Beek-Schuring         0541–551691 
=====================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.           0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 15 loopt van 3 november t/m 23 nobember
Kopie inleveren voor Woensdag 24 oktober voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
=====================================================================
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Twentsche Cultuurtocht
Op zondag 21 oktober 2012 is de Twentse Cultuurtocht met als thema “volkscultuur 
rondom 1902”. Al wandelend of fietsend wordt u vanaf Erve Laans Teun meegenomen 
over de golvende essen en herfstgekleurde bossen. Op twee cultuurhistorische boeren-
erven en de eenmalig opengestelde tuin van Villa Hakenberg kunt u uitrusten en oude 
tijden beleven. De Bernardus Harmonie van toen speelt weer! Verder zijn er Twentse 
liederen van het Noll’n koor en klassieke boerendans van de Mőln Daansers. Met infor-
matieborden van historische vereeniging De Dree Marken gaat u 110 jaar terug en ziet u 
wat er toen op die exacte locatie gebeurde. U kunt starten vanaf Dorpshoes Erve Boer-
rigter (=Erve Laans Teun) in De Lutte van 10.30 uur tot 12.00 uur en kiezen uit routes van 
ca 5, 10 en 30 km die u aldaar ontvangt. Deelnamekosten zijn € 3.50 per volwassene. 
Meer info: www.cultuurtocht.nl

6 Dagen vakantie met de KBO De Lutte
Heerlijk 6 dagen uit de dagelijkse sleur met de KBO, en verblijven in een prachtig bunga-
lowpark op de Lunerburgerheide in Fintel (N.Duitsland).
Meerdere mensen uit De Lutte kennen het Eurostrand, mooie schone bungalow’s, prima 
eten en diverse activiteiten zoals 3 keer een middag een uitstapje of excursie met luxe 
touringcars en elke avond zorgt het Animatieteam voor ontspanning. Alles is natuurlijk 
vrijblijvend. De 6 dagen zijn gepland van zondag 26 mei tot vrijdag 31 mei 2013.
Bij voldoende deelname zal de organisatie worden verzorgd door Hennie Swennenhuis. 
Hij heeft in het verleden al reizen georganiseerd met iemand van de ANBO uit Losser.
De prijs is € 329,00 (vroegboekprijs) opgeven voor 15 november. De reis per luxe tou-
ringcar is ongeveer € 40,00. Dus totaal € 369,00. Op basis van 2 persoons kamer. Opstap 
plaats bij de kerk in De Lutte. Opgave en verdere inlichtingen te verkrijgen bij: H. Swen-
nenhuis, Beatrixstraat 38, tel.nr: 0541-551888.

Jeu de Boules vereniging De Lutte van start
Na een informatieavond op 4 september j.l. over de jeu de boules sport, zijn er nu al 25 
personen, die zich als lid hebben aangemeld. Het oprichten van een vereniging zal dan 
ook doorgaan. inmiddels is de aanwezige baan bij Erve Dalhoes aan de Baveldsweg ver-
nieuwd en uitgebreid tot 3 banen. Deze voldoen aan de daartoe gestelde eisen. Tevens 
zijn er in verband met de grote belangstelling 2 noodbanen aangelegd.
Afgelopen donderdag middag en avond 27 september is er al met veel enthousiasme 
de jeu de boules sport beoefend. Uiteraard onder begeleiding om de beginselen van de 
sport onder de knie te krijgen. De komende tijd zal mede worden gebruikt om de banen 
te vervolmaken. De speeltijden zijn: Op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur en op don-
derdagavond vanaf 19.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Zodra de oprichting een feit is en er een bestuur is gevormd, zal er een officiële opening 
plaatsvinden. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Henk Nijhuis Lossersestraat 17 
De Lutte, telefoon: 06-28948310
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Johan Nijhuis 1921-1992 Johan van Grunder Jens
Als zoon van Grunder Jens, de plaatselijke aannemer/wagenmaker, ontplooide hij zich in 
de naoorlogse jaren al spoedig als gangmaker. Het was zo vanzelfsprekend wat hij deed, 
hij had een eigen invulling van de avonden in de week. Hij was voorzitter van Harmonie, 
Zangkoor, dan wel Toneel, dit deed hij met verve, niets was hem te veel. Motorclub, VVV 
of Oranjecomité, met ieder Bejaardenreisje ging hij mee. Hij cijferde zichzelf vaak weg 
voor het sociaal culturele belang, met het CDA als partij, met christelijk uitgang. Samen 
delen met Marietje van Langen lief en leed, dat in 1992 door een plotseling ongeval 
een einde kreeg. Wij hadden niet kunnen verwachten, dat zij nog stonden bij zovelen in 
gedachten. Na 20 jaar daarvoor postuum geëerd, wij voelen ons als familie zeer vereerd.
Wij vinden het leuk en fijn, en we zullen trots op de blijvende herinnering aan hen zijn.
Voortaan zal de naam van zijn schoonouders’ erf zijn: Het Johan van Grunder Jens plein!!!
Gerda en Frans Maseland september 2012.

Nieuwe cursussen/workshops in Dorpshoes "Erve Boerrigter"
Stichting Cluster organiseert i.s.m Dorphoes “Erve Boerrigter” onderstaande cursussen/
workshops:
Cursus Spaans
In deze cursus leer je in 10 lessen de beginse-
len van de Spaanse taal.  De cursus wordt door 
een ervaren docent Spaans gegeven. 
Naailes
De naailes die u kunt gaan volgen wordt 
verzorgd door een zeer ervaren docente, Giny 
Nuis. Bij voldoende belangstelling wordt de 
cursus aangeboden op een maandag- of dins-
dagavond in Erve Boerrigter in de Lutte. 

Workshop Styling
In deze workshop wordt gekeken welk type u 
bent. Lente-, Zomer-, Herft-  of Winter type.  
Op basis hiervan wordt er verteld welke kleu-
ren er het beste bij u passen..
Workshop: make-up/Visagie
In deze workshop leert u welke stijl van op-
maken het beste bij u past. Het uitgangspunt 
is om met een minimum aan middelen er 
verzorgd en opgemaakt uit te zien. Bovendien 
wordt er u een advies gegeven over welke 
kleuren er het beste bij staan. 

Meer informatie over een van bovenstaande cursussen/workshops kunt u vinden op 
www.dorpshoes.nl

Jubileum Themakoor
Zaterdag 22 oktober heeft het Themakoor hun 25-jarig Jubileum gevierd. Dit gebeurde 
door middel van een mooie gepaste viering onder leiding van Pastor Jacobs. Tijdens deze 
viering zijn een aantal leden gehuldigd die 12,5 en 25 jaar lid waren.
Heel veel mensen hadden de moeite genomen om naar de viering te komen luisteren. 
We willen u allen van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Ook willen wij iedereen 
bedanken die ons in deze 25 jaar, op welke wijze dan ook, hebben ondersteund en gehol-
pen.  We hopen u allen nog vaak te mogen begroeten tijdens de vieringen.
Themakoor De Lutte.
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Sportwedstrijden handbal en volleybal
Handbal
Zaterdag 13 oktober 2012
19.00 uur  S.V. De Lutte 2 – Combinatie ’94 3
20.15 uur  Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – Nieuw 
Heeten
Zondag 14 oktober 2012
10.00 uur S.V. De Lutte D1 – R.S.C. D2
10.45 uur S.V. De Lutte C2 – R.S.C. C1
11.30 uur S.V. De Lutte C1 – Stormvogels C1
Zaterdag 27 oktober:
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – Kedingen 2
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – Olympia
Zondag 28 oktober 2012
10.00 uur S.V. De Lutte D1 – Olympia D2
10.45 uur S.V. De Lutte C2 – Olympia C2
11.30 uur S.V. De Lutte C1 – Kedingen C1
12.30 uur S.V. De Lutte A1 – Langeveen A1
Zie voor actuele informatie de website: www.
svdelutte.nl

Volleybal
vrijdag 26 oktober 2012
18:30 Lutheria MA 2 - Flash Stars MA 1
18:30 Lutheria DS 4 - Wevo 70 DS 7
20:15 Lutheria DS 2 - Flash Stars DS 1
vrijdag 2 november 2012
18:30 Lutheria MA 1 - SVH VC MA 1
18:30 Lutheria DS 3 - Better.be de Kater DS 2
20:15 Lutheria DS 1 - Vrivo DS 1
zaterdag 3 november 21012
09:00 Lutheria N3 1 - Reggefiber DeVoKo N3 4
09:00 Lutheria N1 1 - Reggefiber DeVoKo N1 2
09:30 Lutheria N1 1 - Reggefiber DeVoKo N1 1
09:30 Lutheria N3 1 - Reggefiber DeVoKo N3 3
10:00 Lutheria N2 1 - Ti-Volley N2 1
10:00 Lutheria N5 3 - Reggefiber DeVoKo N5 3
10:30 Lutheria N5 3 - Reggefiber DeVoKo N5 4
11:00 Lutheria N2 1 - Pollux N2 1
13:00 Lutheria MC 1 - Dynamo Tubbergen MC 3
13:00 Lutheria MB 2 - Vrivo MB 1
14:45 Lutheria MC 2 - Holyoke MC 1
14:45 Lutheria MB 1 - Devoc MB 1
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 

Zaalcompetitie Handbal van start
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober begint de zaalhandbalcompetitie. De seniorenteams 
spelen op zaterdagavond, onze jeugd op de zondagochtend. Komt u gerust eens kijken. 
Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 speelt landelijk op het 3e niveau, de 2e Divisie A, achter 
de Eredivisie en 1e Divisie. Een geweldige prestatie voor deze dames. 
Schoolhandbalproject
Ook dit jaar gaan we weer het schoolhandbalproject houden. Dit doen we nu al voor het 
6e jaar en de bedoeling is om de basisschool kinderen bekend te maken met onze mooie 
handbalsport. De opzet is gelijk aan de andere jaren. Kinderen uit de groepen 1 tot en 
met 8 krijgen gedurende 3 weken gymles die in het teken staat van handbal. We starten 
direct na de herfstvakantie, op maandag  29 oktober. 

Collecte opbrengsten
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding. De collecte voor KWF Kankerbestrijding 
heeft in de afd. De Lutte / Beuningen € 2.925,22 Euro opgebracht. Hiervan werd in De 
Lutte      € 2.294,22 Euro opgehaald en in Beuningen € 631,- Euro. Het KWF dankt alle col-
lectanten en de vele gevers voor hun bijdragen. 
De collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft opgebracht; De Lutte      
€ 1.500,43, Beuningen € 660,- Totaal € 2.160,43. Met dank aan alle collectanten en gulle 
gevers. Namens ; Mariëtte Even, Marjon Koop en Pauline Olde Olthuis.
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KERKELIJK	  NIEUWS	  
LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

	  

Weekend	  13	  en	  14	  oktober:	   28e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zondag	   9.00	  uur	   :	  	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  

Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   :	  mw.	  T.	  Volker	  

	  
Dinsdag	  16	  oktober	   :	   19.00	  uur	  	  	  Rozenkrans	  
Woensdag	  17	  oktober	   :	  	   19.00	  uur	  	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  19	  oktober	   :	  	   08.30	  uur	  	  Eucharistieviering	  

	  
Weekend	  20	  en	  21	  oktober:	   29e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zondag	   9.00	  uur	   :	  	  Communieviering	  m.m.v.	  het	  koor	  uit	  Lattrop	  

Voorganger	   :	   pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   :	   mw.	  M.	  Oude	  Ophuis	  

Collecte	   :	   1e	  collecte	  eurocollecte	  
2e	  collecte	  voor	  Missiezondag	  (Pauselijke	  missiewerken)	  

10.30	  uur	   :	  	  Doopviering	  
	  
Dinsdag	  23	  oktober	   :	  	   19.00	  uur	  	  Rozenkrans	  
Woensdag	  24	  oktober	   :	  	   19.00	  uur	  	  Euchararistieviering	  
Vrijdag	  26	  oktober	   :	  	   08.30	  uur	  	   Communieviering	  

	  

Weekend	  27	  en	  28	  oktober:	   30e	  zondag	  door	  het	  jaar	  
Zondag	   9.00	  uur	   :	  	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  

Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   :	  mw.	  M.	  Brookhuis	  

	  
Dinsdag	  30	  oktober	   :	  	   19.00	  uur	  	  Rozenkrans	  
Woensdag	  31	  oktober	   :	  	   19.00	  uur	  	  Eucharistieviering	  

	  

Donderdag	  1	  november	   :	  	  Allerheiligen	  
19.00	  uur	   :	  	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  

Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   :	  mw.	  G.	  Maseland	  

Collecte	   :	   Eurocollecte	  
	  

Vrijdag	  2	  november	   :	  	  Allerzielen	  
19.00	  uur	   Eucharistieviering	  m.m.v.	  het	  dames-‐	  en	  herenkoor	  

Voorganger	   :	  pastor	  H.	  Jacobs	  
Lectrice	   :	  mw.	  T.	  Volker	  

Collecte	   :	  	  1e	  collecte	  eurocollecte	  
2e	  collecte	  voor	  onderhoud	  kerkhof	  en	  

extra	  kosten	  Allerzielen	  
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Zondag	  14	  oktober:	  Geert	  Scholten,	  Ouders	  Schiphorst-‐Grashof,	  Ouders	  en	  Zoon	  
Maseland,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Herman	  
Koertshuis,	  Bernard	  Hampsink,	  Jan	  Heijdens,	  Truus	  Wargers-‐Koekoek	  (gezamenlijke	  
buren),	  Hubert	  Sweerts,	  Ine	  Nijhuis	  Wigger,	  Dientje	  Nijhuis-‐Oude	  Lohui,	  Gerrit	  Nijhuis,	  
Martin	  Evers,	  overleden	  fam.	  Grote	  Beverborg-‐Benneke,	  Leni	  Geertshuis-‐ter	  Laak,	  uit	  
dankbaarheid	  ter	  gelegenheid	  van	  een	  50	  jarig	  huwelijk.	  

	  
Weekendjaargedachtenis:	  Johan	  Bossink,	  Mientje	  Olde	  Rikkert-‐Beernink,	  Herman	  van	  
Langen,	  Gerhard	  Benneker,	  Hermien	  Segerink,	  Ouders	  Morsink-‐Grote	  Punt,	  Ouders	  
Oosterbroek-‐Nijhuis,	  Gerrit	  en	  Mientje	  Olde	  Rikkert-‐Beernink.	  
	  
Zondag	  21	  oktober:	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Ouders	  Koekoek-‐Egberink,	  Ouders	  
Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  Reimer-‐Haafkes,	  Theo	  Heebing,	  Joop	  Willemsen,	  Wim	  Velthuis,	  
Ouders	  Zwijnenberg-‐Kamphuis,	  Jo	  Zents,	  Leni	  Geertshuis-‐ter	  Laak.	  
	  
Zondag	  28	  oktober:	  Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort,	  Jan	  Zwijnenberg,	  Ouders	  Wonniger-‐	  
Rolink,	  Gerda	  olde	  Rikkert-‐Oosterbroek,	  Herman	  Koertshuis,	  Herman	  Pünt,	  Dinie	  Nijhuis-‐	  
Aveskamp,	  Nico	  Poort,	  Leni	  Geertshuis-‐ter	  Laak.	  
	  
Weekendjaargedachtenis:	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Ouders	  Brookhuis-‐Hutten,	  
Johan	  Bulter.	  
	  
Donderdag	  1	  november	  Allerheiligen:	  Overleden	  fam.	  Koertshuis-‐Reinink,	  Ouders	  Hooge	  
Venterink-‐Notkamp,	  Ouders	  Pots-‐Beernink,	  Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis.	  
	  
Vrijdag	  2	  november	  Allerzielen:	  Herman	  Reimer	  (Nachtegaalstraat)	  Wies	  Scheper-‐	  
Rikmanspoel,	  Johan	  Reijmer,	  Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Ouders	  Blockhuis-‐Sombekke	  en	  
Herman,	  Annie	  Hampsink-‐Olde	  Riekerink,	  Herman	  Nijhuis(Rhododendronlaan),	  Gerrit	  
Koehorst,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Oude	  Ophuis,	  Ouders	  Rolink-‐Reijmer,	  Bernard	  
Sanderink,	  Ouders	  Schopman-‐Nijkamp,	  Hennie	  Zwijnenberg,	  Ouders	  Hampsink-‐Bosch,	  
Ouders	  Greftenhuis-‐Egbers,	  Truus	  Egberink-‐Grashof,	  Echtpaar	  van	  Benthem-‐Reijmer,	  
Hendrik	  Benneker,	  Frans	  Koertshuis	  (buren	  Nachtegaalstraat),	  Ouders	  Schiphorst-‐	  
Grashof,	  Ouders	  Tijans-‐Volker,	  Ouders	  groote	  Beverborg-‐Snippert,	  Lies	  Spitshuis-‐	  
Schoppink,	  Ouders	  Volker-‐Westerik,	  Ouders	  ter	  Brake-‐groote	  Beverborg,	  Ouders	  
Schasfoort-‐Koekkoek,	  Gerard	  Dubbelink,	  Marietje	  Bonnes-‐Kortink,	  Ouders	  Koekoek-‐	  
Egberink	  Ouders	  Nolten-‐Harbert,	  Johanna	  Meijer	  en	  Henk	  Meijer,	  Ouders	  Dierselhuis-‐	  
Bosch,	  Ouders	  Westerik-‐Welhuis,	  Ouders	  Welhuis-‐Nijhuis,	  Ouders	  Nijhuis-‐Schopbarteld,	  
Gerard	  Schopman,	  Theo	  Heebing,	  Ouders	  Lentfert-‐Siegerink,	  Herman	  en	  Leny	  Nijhuis-‐	  
Kleijhuis,	  Ouders	  Beernink-‐Borgreve	  en	  Johan,	  Tonnie	  Lentfert-‐Broekhuizen,	  Gerard	  
Goorhuis,	  Jan	  Hampsink,	  Bert	  Morsink,	  Gerhard	  Morsink,	  Martijn	  Olde	  Riekerink,	  Gerard	  
Bosch	  (Beuningerstraat),	  Ouders	  olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Echtpaar	  Seijger-‐Bulthuis,	  
Ouders	  Wargers-‐Hermelink,	  Wim	  Velthuis,	  Ouders	  Schurink-‐Gras,	  
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Ouders	  Visschedijk-‐Notkamp,	  Lies	  Beernink-‐Berning,	  Bernhard	  Grote	  Beverborg,	  Jan	  
Heijdens,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier,	  Hubert	  Sweerts,	  Joke	  Nijhuis	  en	  Jos	  Fiselier,	  Bennie	  
Pot,	  Gerhard	  Olde	  Riekerink,	  Jan	  Nijkamp,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  Bernard	  Hampsink,	  Jo	  
Zents,	  Hendrik	  Zanderink,	  Jan	  Morsink,	  Hubert	  Velthuis,	  Overleden	  familie	  Bloemen-‐	  
Duivelshof,	  Ellen	  van	  Rossum,	  Hans	  Visschedijk.	  

	  
Dienbeurten	  misdienaars:	  
Zondag	  14	  oktober:	   Sem	  Kole	  en	  Sven	  Grunder	  
Zondag	  21	  oktober:	   Stan	  Loohuis	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert	  
Zondag	  28	  oktober:	   Bram	  Volker	  en	  Remco	  Volker	  
Donderdag	  1	  november	  (19.00	  uur):	  	  	  	  Pien	  Brookhuis	  en	  Carmen	  Grote	  Beverborg	  
Vrijdag	  2	  november	  (19.00	  uur):	   Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  

	  
Parochiezaal:	  
Woensdag	  17	  oktober	   20.00	  uur:	   Uitvaartvereniging	  
Woensdag	  17	  oktober	   20.00	  uur:	   Doopvoorbereiding	  

	  
Opbrengst	  collectes:	  
Weekend	  8	  en	  9	  september	   €	  122,05	  
collecte	  misdienaars	  reisje	   €	  140,20	  
Weekend	  15	  en	  16	  september	   €	  124,04	  
Weekend	  22	  en	  23	  september	   €	  170,96	  
Weekend	  29	  en	  30	  september	   €	  151,72	  

	  
Overgegaan	  naar	  het	  Eeuwig	  Leven:	  
Leni	  Geertshuis-‐ter	  Laak,	  Fontijnstraat	  55	  Oldenzaal.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  84	  jaar	  

	  
Pastor	  Praat	  
Ontmoeting	  met	  Denekamper	  “hangjongeren”	  Na	  de	  afscheidviering	  in	  de	  kerk	  was	  ik	  al	  
weer	  druk	  op	  weg	  naar	  een	  nieuwe	  afspraak	  toen	  ik	  met	  een	  groepje	  jongeren	  in	  gesprek	  
kwam,	  die	  met	  hun	  scooter	  en	  brommer	  bivakkeerden	  bij	  een	  bankje	  op	  het	  plein.	  
Inmiddels	  viel	  de	  duisternis	  over	  het	  Nicolaasplein	  en	  kreeg	  ons	  gesprek	  een	  diepere	  
dimensie.	  We	  spraken	  over	  hun	  studie,	  hun	  werk,	  het	  uitgaan,	  hun	  idealen	  en	  wat	  hun	  
zoal	  bezig	  hield.	  De	  jongeren	  gaven	  mij	  een	  verrassend	  kijkje	  in	  hun	  wereld	  en	  ik	  werd	  
geraakt	  door	  hun	  spontaniteit	  en	  de	  serieuze	  wijze	  waarin	  ze	  mij	  toe	  lieten	  in	  hun	  
leefwereld.	  Ik	  vertelde	  ook	  over	  mijn	  jeugd,	  die	  zich	  afspeelde	  in	  een	  andere	  wereld,	  
zonder	  o.a.	  moderne	  communicatiemedia.	  Plotseling	  kwam	  de	  rouwauto	  voorbij,	  
vergezeld	  door	  familieleden	  om	  de	  overledene	  voor	  de	  nacht	  terug	  te	  brengen	  naar	  de	  
aula.	  De	  jongeren	  sprongen	  van	  hun	  brommer,	  scooter	  en	  de	  bank,	  ruimden	  de	  zak	  chips	  
en	  de	  blikjes	  drank	  op	  en	  formeerden	  spontaan	  een	  stille	  erehaag,	  uit	  respect	  voor	  de	  
overledene.	  Het	  trof	  mij	  dat	  deze	  jongeren,	  waarover	  wij	  vaak	  zo’n	  oppervlakkig	  oordeel	  
vellen,	  zo	  verrassend	  en	  spontaan	  reageerden.	  
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Nadat	  de	  stoet	  voorbij	  was	  kwam	  het	  gesprek	  op	  de	  dood,	  hoe	  zij	  deze	  van	  dichtbij	  
hadden	  meegemaakt	  bij	  hun	  opa,	  
vader	  van	  een	  vriend	  etc.	  Een	  serieus	  en	  intens	  gesprek	  op	  een	  verstild	  dorpsplein,	  met	  
een	  aankomende	  generatie	  die	  bruist	  van	  energie	  en	  idealen,	  die	  mijn	  kijk	  op	  jongeren	  
positiever	  en	  hoopvoller	  kleurde	  dan	  soms	  in	  het	  algemeen	  wordt	  geschetst.	  
Rijk	  aan	  deze	  ontmoeting	  ging	  ik	  vervolgens	  verder,	  trots	  op	  datgene	  wat	  deze	  jongeren	  
mij	  meegaven.	   Pastor	  Jan	  Kerkhof	  Jonkman	  
	  
Bedankt	  
Zoals	  velen	  van	  U	  zal	  zijn	  opgevallen	  heeft	  het	  St.	  Plechelmusbeeld	  weer	  een	  plekje	  
gekregen	  bij	  onze	  nieuwe	  school.	  Het	  staat	  bij	  de	  ingang	  aan	  de	  zijkant	  tegenover	  de	  
Elfterborgh.	  Het	  zal	  U	  ook	  niet	  ontgaan	  zijn	  dat	  het	  beeld	  een	  flinke	  opknapbeurt	  
ondergaan	  heeft.	  Met	  name	  Jan	  Kortman	  heeft	  hier,	  geheel	  belangeloos,	  menig	  uurtje	  
aan	  besteed,	  Jan	  hartelijk	  dank	  hiervoor.	  Ook	  het	  Mariabeeld	  in	  de	  grot	  bij	  de	  kerk	  staat	  
er	  weer	  verzorgd	  bij.	  
Alle	  vrijwilligers,	  die	  hieraan	  een	  steentje	  hebben	  bijgedragen,	  hartelijk	  dank.	  
Geloofsgemeenschap	  St.	  Plechelmus,	  Locatie	  De	  Lutte.	  
	  
Allerzielen	  
Op	  vrijdag	  2	  november	  is	  het	  Allerzielen.	  In	  de	  viering	  van	  19.00	  uur	  gedenken	  we	  onze	  
overledenen,	  bijzonder	  gedenken	  we	  hen	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  van	  ons	  zijn	  
heengegaan.	  Een	  gedachtenisprentje	  met	  de	  namen	  van	  al	  deze	  overledenen	  wordt	  u	  bij	  
aanvang	  aangereikt.	  In	  deze	  viering	  wordt	  aan	  elke	  overledene	  van	  dit	  jaar	  aandacht	  
geschonken	  en	  voor	  ieder	  een	  kaars	  aangestoken.Deze	  lichtjes	  worden	  aan	  het	  eind	  van	  
de	  viering	  uitgedeeld.	  Ons	  kerkhof	  is	  deze	  avond	  verlicht	  met	  fakkels	  en	  lampen,	  het	  kan	  
gemakkelijk	  zijn	  dat	  u	  een	  zaklampje	  meeneemt.	  In	  de	  parochiezaal	  is	  er	  daarna	  
gelegenheid	  om	  een	  kop	  koffie	  te	  komen	  drinken.	  
U	  bent	  daar	  allen	  van	  harte	  uitgenodigd.	  

	  
1	  November	  Bedevaart	  naar	  Kevelaer	  
Op	  donderdag	  1	  november	  2012	  wordt	  er	  vanuit	  Twente	  weer	  een	  bedevaart	  naar	  
Kevelaer	  georganiseerd.	  Voor	  deze	  bedevaart	  kunt	  u	  zich	  opgeven	  tot	  18	  oktober.	  
De	  reiskosten	  bedragen	  17,50	  euro	  per	  persoon.	  
Voor	  inlichtingen	  en	  opgave	  bij	  uw	  broedermeester:	  Ria	  Vloothuis	  e-‐mail	  
riavloothuis@hotmail.com	  	  of	  telefoon:	  0049-‐5924-‐1893	  

	  
Uitvoering	  	  ‘Deutsche	  Messe’	  van	  Schubert	  in	  Tilligte	  
De	  Fanfare	  van	  de	  Muziekvereniging	  Amicitia	  uit	  Tilligte	  gaat	  op	  27	  oktober	  de	  ‘Deutsche	  
Messe’	  van	  Schubert	  spelen.	  In	  2013	  is	  het	  35	  jaar	  geleden	  dat	  de	  Muziekvereniging	  
Amicitia	  is	  opgericht.	  Om	  dit	  jubileumjaar	  alvast	  met	  een	  speciaal	  tintje	  aan	  te	  kondigen	  
heeft	  men	  gedacht	  om	  de	  ‘Deutsche	  Messe’	  van	  Schubert	  uit	  te	  voeren.	  In	  het	  jaar	  2003,	  
t.g.v.	  het	  25	  jarig	  bestaan,	   werd	  de	  ‘Deutsche	  Messe’	  ook	  al	  eens	  uitgevoerd.	  



10

Amicitia	  zal	  met	  24	  leden	  deze	  mis	  uitvoeren	  o.l.v.	  dirigent	  Wim	  de	  Vries,	  het	  dames-‐	  en	  
herenkoor	  van	  Tilligte	  zal	  de	  zang	  verzorgen.	  Tevens	  zullen	  er	  enkele	  leden	  van	  het	  St.	  
Jozefkoor	  van	  de	  locatie	  Noord	  Deurningen	  hun	  medewerking	  verlenen.	  Deze	  koren	  
hebben	  onlangs	  tijdens	  de	  bedevaart	  in	  Kevelaer	  o.l.v.	  André	  Koehorst	  ook	  al	  samen	  
opgetreden.De	  generale	  repetitie	  	  op	  woensdag	  24	  oktober	  (19.30	  uur)	  	  in	  de	  
plaatselijke	  kerk,	  is	  vrij	  toegankelijk	  voor	  publiek.	  De	  uitvoering	  met	  Eucharistieviering	  
zal	  plaatsvinden	  op	  zaterdag	  27	  oktober	  om	  19.30	  uur	  in	  de	  H.H.	  Simon	  en	  Judaskerk	  te	  
Tilligte.	  Voorganger	  is	  Pastoor	  V.	  Bulthuis.	  

	  
Collecte	  Lourdes	  
In	  de	  week	  van	  20	  tot	  29	  oktober	   wordt	  er	  weer	  gecollecteerd	  door	  de	  dames	  van	  het	  
Lourdes	  werk.	  Het	  geld	  dat	  wordt	  op	  gehaald	  wordt	  besteed	  aan	  onze	  zieke	  parochianen.	  
Betsie	  Volker	  en	  Annie	  Oude	  Roelink	  

	  
Interkerkelijke	  Werkgroep	  Nabestaanden	  bij	  Zelfdoding	  Twente	  
Open	  bijeenkomst	  voor	  nabestaanden	  na	  zelfdoding	  met	  als	  thema:	  “De	  Wanhoop	  
nabij”,	  suïcide	  en	  psychiatrische	  hulp.	  De	  komende	  open	  bijeenkomst	  van	  de	  
werkgroep	  Nabestaanden	  bij	  Zelfdoding	  Twente	  vindt	  plaats	  op	  zaterdag	  3	  
november	  2012	  en	  heeft	  als	  thema	  “De	  Wanhoop	  nabij”	  Radeloosheid	  en	  onmacht	  
staan	  vaak	  voorop	  in	  geval	  van	  zelfdoding.	  De	  persoon	  zelf,	  de	  naastbetrokkenen	  
en	  ook	  de	  hulpverleners	  kennen	  vaak	  sterke	  gevoelens	  van	  machte-‐	  loosheid	  en	  
wanhoop.	  Vaak	  is	  er,	  soms	  langdurig,	  sprake	  van	  een	  opname	  of	  van	  ander	  contact	  
met	  psychiatrische	  hulpverlening.	  Jan	  Groot	  is	  in	  Zwolle	  geestelijk	  verzorger	  bij	  
Dimence,	  de	  grote	  regionale	  organisatie	  voor	  GGZ.	  Vanuit	  zijn	  ervaringen	  zal	  hij	  
een	  inleiding	  op	  het	  thema	  verzorgen.	  
Tijden:	  	  10:30	  uur:	  Inloop	  met	  koffie/thee,	  11:00	  uur:	  Inleiding	  door	  Jan	  Groot,	  12:00	  uur:	  
Lunch,	  13:00	  uur:	  In	  gesprek	  met	  elkaar,	  14:30	  uur:	  Sluiting	  
De	  toegangsprijs	  bedraagt	  €	  7,50	  per	  persoon.	  In	  verband	  met	  de	  lunch	  is	  opgave	  
wenselijk	  via	  onderstaande	  adressen	  en/of	  telefoonnummers.	  
Locatie:	  De	  Voorhof,	  Kerkstraat	  6,	  Delden	  (bij	  de	  Protestantse	  Oude	  Blasiuskerk)	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  mw.	  ds.	  A.T.	  de	  Vries,	  074	  3764461,	  
a.t.devries@home.nl;	  mw.	  I.	  Prins,	  053	  5722274,	  jfkprins_1@kpnmail.nl	  

	  
	  

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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Tribute Metallica
“Present Danger” is opgericht in 1996 als hardrock-coverband. Tijdens de optredens van 
Present Danger werden ook regelmatig nummers van Metallica gecoverd. Dit viel bij het 
publiek in zeer goede aarde. 
In het jaar 2008 deden de bandleden met hun Metallica tribute dan ook mee aan ”Clash 
of the coverbands”. Ze wisten de landelijke finale te winnen en dat leverde hun mooie 
optredens op diverse festivals en radio 3FM op. Ze namen zelfs een eigen single met 
videoclip op. De show wordt steeds meer uitgebreid met podium aankleding en special 
effects. Dat geldt ook voor het repertoire.
Op Zaterdag 10 november zijn ze te beluisteren in café-zalencentrum De Vereeniging. 
Het optreden begint om 22:00 uur en de zaal is open vanaf 21:00 uur. In de voorverkoop 
zijn kaartjes te verkrijgen a € 12,50 bij de Vereeniging.

Overige data :
Vrijdag 26 Oktober  Halloweentocht S.V. De Lutte
Zaterdag 27 Oktober  4 Live De Lutte met meidenband “Fromiss” in de   
                                                                Vereeniging
Zaterdag 29 December  Oald veur Neije

Cafe-Zalencentrum De Vereeniging.
Het adres voor vergaderingen, catering, feesten en partijen.

 
30ste jeugdkamp S.V. De Lutte.
In het seizoen 2012-2013 organiseert S.V. De Lutte voor de 30ste keer een jeugdkamp. 
Om dit zesde lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan wordt er een reünie voor 
(oud)-jeugdkampleiders georganiseerd. Alle (oud)-leden van S.V. De Lutte die in de 
afgelopen dertig jaar als leider zijn mee geweest op jeugdkamp worden uitgenodigd 
voor deze reünie.  De reünie wordt gehouden op Donderdag 3 Januari 2013. Nadere 
informatie en opgaveformulieren zijn te verkrijgen in de kantine van S.V. De Lutte of bij 
café-zalencentrum De Vereeniging.
Wij hopen vele (oud)-leiders terug te zien op 3 Januari 2013.
Activiteitencommissie S.V. De Lutte.



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 
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