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OPNIEUW CORONASTEUN VOOR VRIJWILLIGERSVERENIGINGEN
Het college van de gemeente Losser vindt een bruisend cultuur- en verenigingsleven
belangrijk. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen en zorgt voor
verbinding in de samenleving. Via twee financiële sporen ondersteunt het college
daarom vrijwilligersverenigingen, instellingen en organisaties die te lijden hebben
gehad onder de corona-maatregelen.
Wethouder Harry Nijhuis: “Vorig jaar hebben we van het Rijk coronagelden gekregen
voor activiteiten en ontmoetingen, lokale cultuur- en dorpshuizen. Dit jaar hebben
we ook weer geld gekregen, zij het fors minder. Het kan dus voorkomen dat niet alle
aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het geld is bedoeld voor verenigingen die
het echt zwaar hebben.
Naast deze noodsteun richt de gemeente zich ook op de lange termijn en is er een
extra ronde van de bestaande regeling incidentele subsidie. Het beschikbare budget is
daarvoor eenmalig verhoogd met 20.000 euro. “Verenigingen, instellingen en organisaties die nieuw en vernieuwend aanbod ontwikkelen, kunnen hier een beroep doen op”.
Kijk voor voor meer informatie op www.losser.nl onder het kopje Subsidies.
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnummer. Luister de
gehele tekst af 
0541 - 551 355
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo
via telefoonnummer
088-5551155
Prikpost Medlon in De Lutte
Medlon prikt 3 keer per week bloed in
het Gezondheidscentrum en wel op
maandagochtend, woensdagmiddag en
vrijdagochtend.
088-4633566
Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail
luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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. Let op: ingang muziekzaal!
Schuif-Aan erve Boerrigter
De gelegenheid om een warme maaltijd mee
te eten is door de corona-maatregelen tot
nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u bellen met 0541 - 552 009
of 06 - 1007 3282

Voor parochiële berichten:
Email
luutke@lumenchristi.nl
Voor vragen over bezorging van ‘t Luutke:
E-mail
delutte@lumenchristi.nl

Het volgende ’t Luutke, 2 loopt van 1 februari tot 22 februari 2022
kopij inleveren woensdag 26 januari voor 20:00 uur via e-mail.
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NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN
DE LUTTE
NIEUWS REPAIR CAFÉ, GAS TERUG
EN NIEUWE VRIJWILLIGERS GEZOCHT.
Om maar goed te beginnen, wensen we iedereen de beste wensen voor 2022 toe!
Door de huidige Coronaregels blijkt het onmogelijk om een tweetal projecten op dit
moment door te laten gaan. De geplande inleverdatums voor defecte apparaten voor
het “Repair Café”, op de 2e en 4e woensdagen van de maand, vallen tot nu toe steeds
uit. Vooralsnog denken we dat woensdag 26 januari wel weer mogelijk zou kunnen zijn.
Advies volg de persconferenties van de regering als leidraad voor deze woensdagen van
19:00 uur tot 20:00 uur.
Voor wat betreft het project “Gas Terug” wordt in overleg met de mensen die zich hebben ingeschreven en vrijwilligers persoonlijk overlegd wat men wil. Daar zullen we dan
met de planning rekening mee houden. Er wordt nog steeds gezocht naar bewoners
die hun Cv-installatie waterzijdig willen laten inregelen om tot een energiebesparing te
komen! Je kunt je aanmelden op onderstaand e-mailadres.
Als laatste zoeken we nieuwe vrijwilligers voor SDDL. Als gevolg van het feit dat zowel de
voorzitter als de penningmeester hebben aangegeven aan het eind van 2022 te willen
stoppen met hun functie. Indien je vindt dat dit voor een van jullie een uitdaging is, kun
je reageren op onderstaand e-mailadres.
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden van St. Dorpsbelangen De Lutte, laat
het ons weten. Dit kan de eerste maandag van de maand op het Dorps Informatiepunt
in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@dorpsbelangendelutte.nl

‘T LUUTKE ZOEKT OPMAKERS

Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die ons willen helpen met de opmaak van ‘t
Luutke.
Naar wie zijn we op zoek ? :
- Je bent creatief;
- Je kunt goed overweg met computers;
- Je bent 1x per 9 weken aan de beurt om de opmaak van ‘t Luutke te doen (afhankelijk van
het aantal opmakers);
- Het programma (Adobe InDesign) dat we hiervoor gebruiken regelen wij voor je!;
- Hoe het opmaken in zijn werk gaat kunnen we je leren.
Ook dit eerste nummer in 2022 kwam tot stand door 4 redacteuren en 3 opmakers. Deze
vrijwilligers redigeren en bouwen het Luutke bij toerbeurt. Oplage is 1500 en kent in ons
dorp een lezersdichtheid van 89% (onderzoek 2015). Verschijnt driewekelijks. Ons dorpsblad!
Wil je ons helpen? Stuur dan een mailtje naar: luutke@dorpshoes.nl.
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NIEUWS UIT HET DORPSHOES
Beste mensen,
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2022. Laten we er samen een mooi jaar van
maken.
Heel jammer, maar helaas, op dit moment is ons Dorpshoes nog beperkt open i.v.m. de
lockdown die op dit moment nog geldt in Nederland.
Vanaf maandag 10 januari gaan we onze openingstijden uitbreiden aangezien de dagbesteding van Zorggroep Sint Maarten op de dinsdag en vrijdag en de actieve ontmoeting op de woensdagmorgen mogen doorgaan. Tevens mag men gebruik maken van de
bibliotheek.
Openingstijden;
Maandag
13.00 – 17.00 uur
Dinsdag		
08.30 – 17.00 uur
Woensdag
08.30 – 17.00 uur
Donderdag
gesloten.
Vrijdag		
08.30 – 17.00 uur.
Er zijn dan gastheren/vrouwen van ons Dorpshoes aanwezig.
Dit zijn dan ook de openingstijden van de bibliotheek. Op maandag-, woensdag- en
vrijdagmiddag zal een medewerker van de bibliotheek aanwezig zijn.
Het kan zomaar zijn dat na 14 januari a.s. de openingstijden weer aangepast worden.
Wij zullen dit via een flyer op onze toegangsdeur en onze website www.dorpshoes.nl
kenbaar maken.
Wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar per mail gea@dorpshoes.nl en middels de voicemail
van 0541-552009
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Alvast vriendelijk bedankt voor uw begrip.

Wijziging Hatha yoga 55+ naar dinsdagmorgen.
De Hatha yoga voor 55 plussers is gewijzigd van dinsdagavond naar dinsdagmorgen van
10.00 u – 11.00 u in Het Dorpshoes in de Lutte . De inhoud van de lessen blijft
aandacht voor de adem, houdingen en ontspanning.
Er is nog plek voor nieuwe cursisten. Ervaring met yoga is niet nodig.
Als je belangstelling hebt, kom gerust een keer kijken en nog liever: doe mee!
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Annette Holters.
Email: aholters@live.nl Telefoon: 06 10432186 of 053 4305013
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NIEUW IN ONS DORPSHOES : SENIOREN FIT
De meesten kennen haar als badjuf Truus van
zwembad Brilmansdennen waar ze zo’n 48 jaar
werkzaam was.
Ook “Bewegen van Ouderen” verzorgde ze. Truus
Meijer-Ootman is nu met pensioen, maar ze kreeg
de vraag vanuit De Lutte of ze seniorengym wil gaan
geven.
Dit gaat ze op de maandagen doen in ons Dorpshoes
Erve Boerrigter.
Senioren kunnen gymmen en bewegen van 9.30 –
10.30 of van 11.00 – 12.00 uur.
De exacte startdatum is door de lockdown nog niet
bekend.
Belangstellenden kunnen Truus een bericht sturen per mail : truusmeijer54@hotmail.
com of gewoon bellen naar 06-15073558.

VERVOLG VAN HET “GROEN AVONTUUR…”
De kerstvakantie is voorbij en de leerlingen gaan
weer naar school! Dit betekent voor ons als werkgroep ‘Groen schoolplein’ van de Plechelmusschool
en Kindcentrum Supertof dat wij ook weer verder
kunnen met de plannen voor vernieuwing van het
schoolplein. In de maand januari zal het ontwerp van tuin- en landschapsontwerper
Huub Zoontje worden besproken met het team en de leerlingenraad. Alle leerlingen
zullen in hun klas een presentatie krijgen van het plan, want juist de kinderen zelf hebben in het voortraject ideeën aangedragen voor het groene schoolplein.
In de afgelopen periode zijn er ook weer enkele donaties ontvangen, waaronder van
Dorpsbelangen De Lutte! Onze dank is groot hiervoor. Ook hebben zich enkele vrijwilligers en bedrijven aangemeld om een bijdrage te leveren. Ondanks dat de begroting
nog niet geheel rond is, wil de werkgroep de volgende stap maken om het ontwerp en
de uitvoeringsplannen te delen met ouders en buurtbewoners. Het lijkt ons mooi om
daar een presentatiemarkt voor te organiseren, deze is gepland op woensdagmiddag 16
februari a.s. Noteer deze datum alvast! De vorm waarop dit plaats vindt is nog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.
Aanmelden voor hulp of sponsoring kan nog steeds via A.Wildemors@konot.nl
Tot ziens, groeten Werkgroep “Groen Avontuur”
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BUNÃ ZIUA KINDEREN IN ROEMENIË 25 JAAR
Bună Ziua Copii in Roemenië heeft ook in 2021 geprobeerd
om bruggen te bouwen tussen mensen, kinderen en ouders,
tussen families en verschillende bevolkingsgroepen. We
hebben al het mogelijke gedaan om een een omgeving voor
kinderen te creëren waarin ze kunnen leren, groeien en ontwikkelen en waarbij we ouders hebben ondersteund om aan te kunnen sluiten bij
de (speciale) behoefen van hun kinderen. Hierbij hebben we geïnvesteerd op het
betrekken van jonge mensen uit de gemeenschap, maar ook in het bewustzijn van
de maatschappij m.b.t. de situatie waarin gezinnen zich bevinden.
Met een team prachtige mensen, bestaande uit 7 medewerkers en 23 (vaste) vrijwilligers, hebbben we in totaal 700 kinderen en hun families kunnen ondersteunen. We zijn
blij dat “Buna Ziua kinderen in Roemenië’ uit Nederland ons al meer dan 20 jaar trouw
is gebleven (in Roemenië zijn we opgericht in 1999). Vanuit een ondersteuningsgroep
en deskundigen kregen we veel ondersteuning en hierdoor bleven wij gemotiveerd,
ondanks moeilijkheden waarmee we onderweg geconfronteerd werden.
“Geen kind wordt acthergelaten” is het motto van onze organisatie. We willen dat alle
kinderen in Roemenië toegang hebben tot sociale, educatieve en medische voorzieningen die ervoor zorgen dat ze een beter leven krijgen. Vanuit deze missie, doen wij alles
wat mogelijk is om er in ieder geval voor de kinderen die participeren in onze programmes voor te zorgen dat ze niet in de steek worden gelaten.
2021 was een moeilijk jaar, en tegelijkertijd een prachtig jaar....Moeilijk omdat de pandemie onze activiteiten aan banden legde, evenals een gebrek aan voldoende financiële
donaties en ondersteuning van de locale autoriteiten. En...we hebben in ons land te maken met de trieste realiteit dat armoede nog steeds imact heeft op het leven van 41%
van de kinderen...
Er is een groeiende lijst met redenen waarom we niet opgeven:
•
We geloven dat de kleine dingen die vanuit liefde worden gedaan, een groot 		
verschil kunnen maken in het leven van mensen.
•
Concrete resultaten hebben gezorgd voor veel verbeteringen in het leven van
kinderen, families én vrijwillgers binnen onze projecten.
•
Onze eigen ontwikkeling in o.a. het stellen van prioriteiten vanuit het maat		
schappelijk nut en blijvende implementatie van veranderingen.
•
Aanmoediging en waardering van (onze) parnters, financierders, begunstigers
en vroegere collega’s.
•
De betrokkenheid en sterke motivatie van de Nederlandse parnters bij de ont		
wikkeling van onze organisatie.
•
Commitment en doorzettingsvermogen.
We zijn niet gestopt met dromen! En gaan door met mooie projecten in 2022.
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Aan het begin van dit nieuwe jaar, wensen we jullie in Nederland het allerbeste, goede
gezondeid, voorspoed en energie om een sterke en verbonden gemeenschap te zijn die
met wijsheid de uitdagingen van 2022 kan overwinnen!
Met vriendschap en waardering, Mihaela Zanoschi, Executief directeur
N.b. Mihalea Zanoschi was een van de projectmedewerkers van het eerste uur. In volgende edities zal ze meer vertellen over de projecten.

STICHTING BEHOUD TWENTS LANDSCHAP DOET OPROEP AAN
MINISTER-PRESIDENT RUTTE
Geachte heer Rutte,
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de lobby die de Amsterdamse en
Rotterdamse haven hebben ingezet om de beoogde formateur(s) van het nieuwe kabinet ertoe te bewegen tot versnelde aanleg van de zogenaamde Noordelijke aftakking van de Betuwelijn over te gaan en dit in een regeerakkoord ook zo vast te leggen.
In hun advies worden 2 varianten opgenomen. De ene variant betreft een traject dat
grotendeels loopt door landschappelijk niet heel attractieve gebieden langs de A31 in
Duitsland. De andere variant, die blijkens de lobbybrief de voorkeur heeft, is een traject
dat loopt dwars door de mooie landschappen van Achterhoek en Twente.
Onze conclusie is, dat de waarde en noodzaak van natuur en landschap in deze laatste
variant niet of onvoldoende meegewogen worden. Belang van transport via spoor is
evident en gezien klimaatverandering is het een must om transport via de weg zoveel
mogelijk te beperken. Dat levert een lastig dilemma op. Hier is het de vraag of alle opties en alternatieven, waarden en belangen goed zijn afgewogen. Aangezien natuur en
landschap niet voor zichzelf kunnen opkomen, proberen wij dat dan maar te doen…en
die stem namens natuur en landschap in te brengen.
In het bijzonder verzetten wij ons tegen het traject Achterhoek-Twente, dat parallel zou
moeten lopen aan de N18, de weg van Varsseveld naar Enschede en zo via Losser/De
Lutte naar de Duitse grens, omdat dit met name ter hoogte van Enschede, Losser en
De Lutte een volstrekt onaanvaardbare doorsnijding van eeuwenoude landschappen
en landgoederen betreft. Uit eerdere plannen is gebleken dat de aansluiting op het
bestaande spoortraject tussen Oldenzaal en De Lutte met zich meebrengt dat er een
verbreding van 200 meter van het bestaande spoortraject zou moeten komen om een
en ander mogelijk te maken. De gemeente Losser, bij monde van wethouder Anja Prins
heeft zich daar 2 jaar geleden al publiekelijk tegen uitgesproken. (https://youtu.be/
cLOWReIju6E). Dat betekent, dat over een traject dat globaal loopt vanaf Oldenzaal tot
aan de Duitse grens vele hectaren natuurgebied en, al dan niet particuliere landgoederen, fors aangetast en verkleind zullen worden. In het bijzonder lopen de natuurgebieden Boerskotten, Arboretum Poortbulten, maar mogelijk ook Haagse Bos, Oldenzaalse
Veen, Lindematen en Snippert groot gevaar voor aantasting.
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Wij vinden dit onaanvaardbaar en dringen er op aan om het voorgestelde traject
Achterhoek-Twente volledig af te wijzen en alles in het werk te stellen om de eerder
gememoreerde variant door Duitsland langs de A31 juist maximale prioriteit te geven.
Thom Weterings, voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap. (info@behoudtwentslandschap.nl www.behoudtwentslandschap.nl gsm 0653866939)
mede namens Theo Meereboer, directeur Museum Natura Docet te Denekamp

Dag beste Luttenaren,
Allereerst mijn wens dat het een 3-G jaar mag worden voor iedereen: Gezond, Gelukkig en
Gezellig. Veel mensen konden niet op wintersport in verband met de Coronamaatregelen
en dat vonden ze toch wel rampzalig. Van een ongehoorde brutaliteit dat hen dit ontnomen
werd. Welhaast misdadig. Wat kan er erger zijn dan voor het 2e opeenvolgende jaar niet op
wintersport te kunnen…
Woensdagavond jl. zag ik op NPO 1 de reportagereeks “Over mijn lijk”. Hierin worden 5 ongeneeslijk zieke jonge mensen gedurende een jaar gevolgd. Als ik zie hoe deze jonge mannen en -vrouwen en hun naasten omgaan met hun rotziekte, dat is werkelijk indrukwekkend.
In de zekerheid dat ze niet lang meer te leven hebben, nemen ze initiatieven, kijken nog op
een positieve manier naar zaken en zijn zo sterk. Natuurlijk, hierin zal zeker ook wat in geregisseerd en geselecteerd worden qua beelden, wat wel/niet geschikt is. Maar toch. Eén ding
is zeker: ze hebben een korte levensverwachting. Dat is niet te regisseren. De kippenvelbeelden maakten mij in elk geval nogmaals bewust van waar het in het leven om gaat.
Op het journaal zien we de mensonterende omstandigheden op veel plaatsen in de wereld,
waar vluchtelingen trachten te overleven. Koud, nat, kil, hongerig, in kampen waar rovers en
smokkelaars hun laatste bezittingen inpikken en waar dagelijks kinderen, ouders, familieleden, vrienden bezwijken. Waar een fatsoenlijk graf een onhaalbaar iets is. In het beste geval
mogen ze naar West-Europa komen. Ik lees de krant van 4 januari 2022 over huisvesting van
vluchtelingen. Waarop een buurtbewoner zegt: “We begrijpen het nut, maar we zouden het
liever elders zien”. Met andere woorden: “Ze bedreigen mijn geluk…oftewel : vluchtelingen
zijn slachtoffers, maar ik wil ze niet in mijn achtertuin”.
Het drama in Haaksbergen. Elk jaar heb ik voor de oud/nieuw-viering een beklemmend gevoel over wat er allemaal fout kan gaan voor het “genot” van een paar domme knallen. En
het ging voor het zoveelste jaar gruwelijk mis.
Maar het kan nog “erger” … Onze landgenoot Michael van Gerwen mocht niet meer meedoen aan het kampioenschap pijltjesgooien omdat hij positief getest werd op Corona.
Hijzelf noemde dit een “noodlottig einde” en “de grootste nachtmerrie die je maar kunt
bedenken”. De grootste nachtmerrie die jij kunt bedenken Michael ??
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Misschien moet jij ook eens kijken naar “Over mijn lijk”.
Ik droom ervan dat we het aankomende jaar er wat meer in slagen om met elkaar in het egoïstische denken een omslag te krijgen. Ik droom ervan dat een wintersporter het geld van
zijn annuleringsverzekering stort op de rekening van Artsen Zonder Grenzen.
Dat een darter na een kansloze uitschakeling weet te melden: “Er zijn veel ergere dingen dan
dit. Ik heb nu toch tijd over. Ik zal eens een paar mooie gratis clinics geven in ziekenhuizen
waar mensen liggen met een korte levensverwachting. Hen een leuke avond bezorgen.
Dat Prins Bernhard jr zegt: “Jongens, we stoppen met die ongein in Zandvoort. Laten we
onze belastingcenten investeren in echt goede doelen.
Dat dezelfde Prins Bernard belooft: ik zal al mijn koninklijke grachtenpanden ombouwen
tot woningen waar tegen een kostprijs dekkende huur honderden studenten of gezinnen
kunnen worden ondergebracht. Waarom zou ik dat niet doen ?”
Tja, waarom niet Bernard ? Van de prins geen kwaad weten ?
Het is mijn (droom)wens dat we in 2022 met zijn allen gaan beseffen waar het echt om gaat.
En dat weten te onderscheiden van de gebakken lucht. En daar dan ook naar handelen.
Paul Wiefferink

KIEK ES
De opgave in de laatste uitgave van ’t Luutke
in 2021 was absoluut de lastigste uit de geschiedenis van deze onvolprezen rubriek. Als
zelfs de maker van de tekening het antwoord
schuldig moet blijven op de vraag waar precies het gebouwtje staat dat ze getekend
heeft, kan iedereen op zijn vingers natellen
dat het voor de lezers van Kiek Es! bijna een
onmogelijke opgave is. Toch hebben we een
winnaar. Veronique van Veen (‘of eigenlijk
haar zoon’ meldt de jury) had het goed gezien toen ze ons meldde dat het huisje op
de tekening in het Lutterzand staat. Proficiat
moeder en zoon, de digitale wisselbeker is
voor jullie beiden.

Denkt u te weten om welke plek het gaat,
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 goed de kost als u tijdens de
komende feestdagen door ons prachtige
dorp loopt.

Ook in 2022 blijven we uw kennis van ons
dorp testen met een nieuwe Kiek Es! Onze
vaste illustrator Babs heeft wederom een herkenbare plek in De Lutte op papier vastgelegd. En dit keer kon ze exact aangeven waar
ze haar inspiratie dit keer vandaan haalde.
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 16 januari :
09.00 uur
: Gebedsviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Zondag 16 januari : Doopviering
10 .30 uur
Voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman
Zaterdag 22 januari :
16.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Misdienaars
: Christiaan En Michelle Steenbekke
Zondag 30 januari :
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. B. Alberink

Intenties:
Zondag 16 januari 2022:
Gerhard Koertshuis, ouders Tijhuis-uit het Broek, Jan Heijdens en zoon Gerard
Heijdens, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Niehof-Nolten, Riet Sweerts-Sonder.
Jaargedachtenis:
Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Ouders Schiphorst-Grashof, Bennie
Schasfoort (Merelstraat), Femie Wigger-Schurink.

Zondag 23 januari:
Betsie Haafkes-Muntel, Frans Maseland, Mien Bekkedam-Notkamp.

Zondag 30 januari:
Marietje Punt, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, Antonius Breukers.
Jaargedachtenis:
Johanna Kristen-Beld

Overleden:
Riet Sweerts-Sonder, Amanshoeve Agelo. Op de leeftijd van 92 jaar
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Pastorpraat:
Op het moment waarop u dit stukje leest, hebt u alle kerstspullen al opgeruimd.
Maar op het moment waarop ik dit stukje schríjf, is de Kersttijd nog niet
afgelopen en is het, zoals ik het noem, “tweede deel” van het Kerstverhaal nog
maar net verteld in de kerk op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer;
van de drie koningen die de ster hebben gevolgd en aangekomen zijn bij de stal
in Bethlehem, waar zij het Kind hulde brengen met hun goede gaven.
Dit verhaal klinkt na wanneer we een wandeling maken in een gebied waar ik
nog niet eerder geweest ben. Het brengt ons bij een prachtig stuk natuur met
vele, zeer oude jeneverbesstruiken. Op een bord lees ik dat dit stukje natuur
behouden is gebleven dankzij de inzet van een man, een bioloog, die gepleit
heeft voor een verlegging van het tracé van de snelweg. Dit lezende zie ik het
Kerstverhaal als het ware voor me: met de ster die deze man in beweging heeft
gebracht en hem stil heeft doen staan bij de plek waarvoor hij, met zijn kennis
van de natuur en oog voor de kwetsbaarheid ervan, iets kon betekenen. Zo heeft
hij met zijn gaven hulde gebracht aan een klein en kwetsbare stukje schepping,
waardoor wij er nog steeds van kunnen genieten.
De kerststalletjes in onze huizen zijn opgeborgen en de koningen opgerold in
papier of doeken, maar het verhaal gaat door in ons leven van alledag. Er zijn
mensen die elke avond voordat zij gaan slapen een blik werpen op de sterren
aan de hemel. Zou dat niet een mooi voornemen zijn om ook te gaan doen?
Want misschien is er wel een ster(retje) aan het hemelse firmament dat onze
aandacht vraagt, dat ons ergens naar toe wil leiden waar wij met onze gaven van
betekenis kunnen zijn voor iets of iemand. Laten wij onze blik daarop gericht
houden, opdat wij het – hoe klein en kwetsbaar ook als het Kind in de kribbe –
onze hulde kunnen brengen. Mede namens mijn collega’s wens ik u een zalig
nieuw jaar!
José van den Bosch PW
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‘Licht in het duister’
Week van gebed 16-23 januari 2022
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’
(Matteus 2 vers 2). Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen
staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de
weg wijst naar Jezus. Van oudsher staan de magiërs uit het oosten, ook wel
bekend als wijzen of koningen, symbool voor de verschillende volken op aarde.
Zij komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar
ze worden gedreven door hetzelfde verlangen… Het materiaal voor de Week van
gebed is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine,
kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige
conflicten aan de orde van de dag zijn. Geïnspireerd door wat zij ons aandragen
willen wij ons samen bezinnen op onze roeping en bidden voor de wereld waarin
wij leven. U bent van harte welkom, ook online: www.kerkdienstgemist.nl
Oecumenische viering datum: 16 januari 2022 aanvang: 10.00 uur plaats:
Protestantse kerk, Grotestraat 3 Denekamp Voorgangers: pastor Ingrid Schraven
(Lumen Christi) en ds Erna Lensink (Protestantse gemeente Denekamp) m.m.v.
het dameskoor van Lumen Christi
Datum: 23 januari 2022
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: H Simon en Judaskerk, Ootmarsum
Voorgangers:
Pastor Tom Van Vilsteren en ds Roel Kloosterziel.
Online (parochielumenchristi.nl/vieringen)
(wij volgen de op dat moment geldende corona-maatregelen)
Kerstmis & Oud-/nieuwjaar
Bijna geheel 2021, zijn we zowat op alle gebieden beperkt geweest door het
covid-19 virus, ook wel de corona pandemie. In dat opzicht leek 2021, veel op
2020! Gelet op de huidige beperkende overheidsmaatregelen zijn er tot zeker 14
januari 2022 beperkte groepsgrootte toegestaan. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat er na deze datum opeens veel meer mogelijk is. Nu lijkt zelfs het
tegendeel daarvan waar.
Het is daarom dat het parochiebestuur van Lumen Christi vanaf deze plek
iedereen een welgemeend vrolijk en gezegend kerstfeest en een gelukkig en
voorspoedig 2022 wil toewensen.
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Afscheid bestuurslid Anneke Eppink
Onlangs hebben we statutair afscheid genomen van Anneke Eppink als lid van
het parochiebestuur.
Anneke heeft veel betekend voor onze parochie.
Eerst als lid van het bestuur van de St. Jozefparochie in Noord Deurningen en
vanaf het ontstaan in 2010 van de parochie Lumen Christi, als lid van het
overkoepelend bestuur.
Naast haar algemene taken heeft zij vooral veel gedaan voor het Huis van
Spiritualiteit, het bijhouden van de website, het vrijwilligersbeleid, de PR, en
allerlei speciale acties.
We bedanken Anneke voor haar gedrevenheid, haar positief kritische houding,
en haar creatieve inzet.
Jan Westerik, wnd. secr. Lumen Christi.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden; Woensdagmorgen van
10.00 – 10.30 uur
Woensdagavond van
18.00 – 19.00 uur
Vrijdagmorgen van
10.00 - 10.30 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)
Wat te doen na overlijden:
Als eerste dient de familie contact op te nemen met een uitvaartleider.
Deze neemt, na een gesprek met de familie van de overledene, contact op met de
centrale uitvaart-coördinator van Lumen Christi. Daarmee kan de familie alle wensen
met betrekking tot de uitvaart bespreken.
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 013039144

gewijzigde
openingstijden
maandag

07.00 - 19.00 uur

dinsdag

07.00 - 19.00 uur

woensdag

07.00 - 19.00 uur

donderdag

07.00 - 19.00 uur

vrijdag

07.00 - 19.00 uur

zaterdag

07.00 - 18.00 uur

zondag

10.00 - 17.00 uur

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

Cafetaria

WWW.PIZZERIA-DELUTTE.NL
DORPSTRAAT 16 - 7587 AC DE LUTTE

TEL. 0541-551223

