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Hallo allemaal,

KBO: Filmavond, 19:30u
Zij-Actief: Jaarvergadering 19:00u
Deadline ‘t Luutke nr. 3
Dorpshoes: Kuierwandeling
KBO: Thema-avond Erfbelasting 19:30

We gaan ervanuit dat we elkaar weer
kunnen ontmoeten (met de geldende
beperkingen: toegang met 3G beleid en
coronacheck).
Heel fijn, want wat hebben wij die contacten en gezelligheid gemist!

Maart
9 Deadline ‘t Luutke nr. 4
15 Zij-Actief: Modeshow, De Vereeniging
30 Dorpshoes: Kuierwandeling 2

Daarom de volgende activiteiten:
Op dinsdag 15 februari: Jaarvergadering Met vriendelijke groet namens het bestuur,
in De Vereeniging, aanvang 19:00 uur Rita Gerritzen

April

Nieuws van de KBO afd. De Lutte.

3 Wandeling Oldenzaal tegen MS
27 Dorpshoes: Kuierwandeling

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

Nederland gaat steeds meer open.
Goed nieuws, maar de besmettingen blijven toenemen dus we blijven voorzichtig.
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

De activiteitencommissie en het bestuur streven ernaar om iedere maand een ontmoeting of activiteit te organiseren. Wel blijven de overheidsregels van kracht, zoals mondkapje en afstand houden. Ook de QR-code in de CoronaCheck-app wordt
gecontroleerd.

Een vooruitblik op komende KBO-activiteiten:
Woensdag 9 februari om 19:30 uur, Erve Boerrigter
Filmavond Beentjes van St. Hildegard
Aanmelding vóór 4 februari

Donderdag 24 februari om 19:30 uur, De Vereeniging
Thema-avond Erfbelasting door notaris Riteco
Aanmelden vóór 18 februari
Aanmelden bij Marian Voerman 0541-551805 of 06 42344373.

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

Het volgende ’t Luutke, 3 loopt van 22 februari 2022 tot 15 maart 2022
kopij inleveren woensdag 16 februari voor 20:00 uur via e-mail.
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(met o.a. de huldiging van jubilerende leden en een verrassingsoptreden).
Op dinsdag 15 maart: Modeshow, ook in
De Vereeniging. Verdere info in het volgende Luutke. Houdt alle info goed in
de gaten, want voor 2022 volgt er geen
jaarprogramma.
Voor alle activiteiten gelden de coronaregels, hopelijk tot gauw,

Noteer ook alvast in uw agenda
Woensdag 15 juni
Dagje uit met ter Beekreizen

Namens bestuur KBO afd. De Lutte
Gerda Maseland-Nijhuis, voorzitter
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Exposities in onze Plechelmuskerk
De Plechelmuskerk in ons dorp is alle dagen
geopend en wel vanaf plusminus 9:00uur
tot in de namiddag. Iedere dag kunnen bezoekers hier binnen wandelen om het interieur en de fraaie glas- in loodramen te bekijken of … voor een momentje van rust/
bezinning of om een kaarsje op te steken
voor een bijzondere intentie, een dierbare
overledene of gewoon uit dankbaarheid.

Hebt u beelden of afbeeldingen die we
zouden kunnen gebruiken voor zo’n tentoonstelling of wilt u meewerken/helpen
bij zo’n expositie over engelen of een ander onderwerp dan horen wij dat graag.
Meld u dan aan bij één van onderstaande
personen en wij nemen daarna contact

met u op !
Tonnie Bekke
tel 0541-551538		
email : tonnie@bekke.nl
Irma Onland
tel. 06-39801529		
email : onlandfam@gmail.com
Gerard Pross
tel. 0541-551535		
email : gerardpross@hetnet.nl

Carnavalsseizoen voor Tuffelkeerlkes afgeblazen

Wanneer er vieringen in de kerk zijn (met
name op de zondagen) dan wordt alleen
het voorste gedeelte van het kerkgebouw,
nabij het priesterkoor, hiervoor gebruikt .
Dit gedeelte van de kerk is namelijk in ruime mate voldoende voor het aantal kerkgangers van onze geloofsgemeenschap.
Het achterste gedeelte van de kerk (na
binnenkomst) zou in principe voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt
en daarom is hier het afgelopen jaar een uitgeroepen tot het jaar van St. Jozef.
tentoonstelling geweest, gewijd aan Sint Deze expositie is door vele mensen beJozef. Paus Franciscus had namelijk 2021 zocht en wij hebben hierop vele positieve
reacties ontvangen. De organiserende
werkgroep denkt dan ook aan een vervolg
tijdens de komende zomermaanden en
wel met een tentoonstelling gewijd aan
het thema : Engelen !
Velen kennen van uit ons traditionele geloof nog wel de afbeeldingen van deze
gevleugelde “boodschappers”; de aartsengelen, afbeeldingen van zgn. “engelbewaarders” op schilderijtjes, prentjes,
wijwaterbakjes, beeldjes van engelen,
tuinbeelden, enz. enz.
Maar ook in de huidige tijd worden mensen spiritueel geraakt door engelen en
vinden ze inspiratie voor hun leefwijze en
geloofsbeleving.
Het is onze bedoeling ook deze kijk op engelen in de expositie terug te laten komen.
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Daarom deze oproep aan allen :

Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes uit De Lutte hebben een drastisch besluit
genomen ten aanzien van het komend carnavalsseizoen. Het besluit is door het
bestuur genomen in verband met nog altijd heersende coronapandemie, die zorgt
voor veel onzekerheden t.a.v. het carnavalsseizoen. Wel of geen optocht, wel of
geen praalwagen, wel of geen hoogheden, wel of geen festiviteiten. Een enorme
worsteling voor deze actieve vereniging.
Dit betekent dat het carnavalsseizoen,
zoals zij dat invullen, vindt.
In goed overleg tussen het bestuur en
de wagenbouw is besloten om geen
praalwagen(s) op straat te brengen dit
seizoen. Ook niet als het carnavalsweekend naar een later moment in het jaar
wordt verplaatst. Het is voor de wagenbouw niet haalbaar om een wagen
en een loopgroep te realiseren zoals
dat voor deze vereniging normaal is.
Mensen die zich hebben ingeschreven
voor de loopgroep hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

Niet bij de pakken neer zitten
De actieve leden van de Tuffelkeerlkes leunen echter niet achter over. Zij blijven op
het vinkentouw zitten. Zodra zij hun steentje kunnen bijdragen bij welke festiviteit
ook geven ze acte de presence. Inwoners van De Lutte met ideeën over wat wel
georganiseerd kan worden of daarbij wil helpen, worden van harte uitgenodigd.
Aan het carnavalsmagazine ‘De Tuffelproat’ wordt op dit moment hard gewerkt. Het
blad komt er en wordt huis-aan-huis verspreid in De Lutte.
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Seizoenstart TC Kardoes
Nu de dagen weer wat langer worden is het voor ons
ook weer tijd ons te gaan voorbereiden op het tennisseizoen 2022. Hopelijk wordt het een mooi seizoen dat
niet gehinderd gaat worden door Corona-perikelen.

Schooltennis

In samenwerking met tennisschool Approach gaan we
weer schooltennis aanbieden voor de leerlingen van
de groepen 3 t/m 6 van de basisschool. Deze lessen
zullen in de laatste twee weken van maart gehouden gaan worden. Na afloop van het
schooltennis kunnen de kinderen in april 4 gratis tennislessen gaan volgen op ons
eigen park. Een racket is aanwezig. Informatie over deze 4 gratis lessen en de vervolgaanbieding (Maak Kennis met Tennis) staat op de flyer die de kinderen na afloop van
de schooltennis meekrijgen. Natuurlijk kunnen ook kinderen van de groepen 7 en 8
meedoen met de 4 gratis lessen. Zij kunnen zich via Lekker Fit Losser opgeven.

Maak Kennis Met Tennis

Nadat de kinderen 4 gratis tennislessen gevolgd hebben kunnen zij gebruik maken van
een hele mooie vervolgaanbieding van Approach en TC Kardoes. Deze vervolgaanbieding bestaat uit:
- Gratis lidmaatschap 2022 van TC Kardoes, 15 tennislessen en racket voor € 75,00 van
Approach.
- Evt. aansluitend nog 10 tennislessen in het najaar voor € 80,00. Deze aanbieding
geldt alleen voor kinderen die nog niet eerder van een MKMT-aanbieding gebruik hebben gemaakt.

Inschrijven reguliere tennislessen

Per 1 februari is het mogelijk om je weer op te geven voor reguliere tennislessen. De
tarieven voor jeugd en senioren staan vermeld op de site van Approach. Deze zijn te
vinden onder: www.approachtennis.nl/tckardoes. Om tennislessen bij Approach te
volgen, moet je lid zijn van TC Kardoes. Je bent dan contributie aan TC Kardoes verschuldigd. De tennislessen worden door Approach in rekening gebracht. Voor jeugdige
tennisleden die het hele jaar les nemen (zomer- en najaar lessen), deelnemen aan de
competitie en andere activiteiten van TC Kardoes heeft TC Kardoes een aantrekkelijke
korting beschikbaar gesteld.
Natuurlijk kun je ook alleen lid worden van TC Kardoes om vrij te tennissen. Actuele
gegevens, contributie en tarieven zijn ook te vinden op onze site: www.tckardoes.nl.
Aanmelden kan door het aanklikken van de button “lid worden” op onze site. Mocht je
nadere informatie willen, mail dan naar: ledenadministratie@tckardoes.nl.

55 JAAR CARNAVAL IN DE LUTTE
Dit jaar vieren we 55 jaar Carnaval in De Lutte!

Op het moment van schrijven van dit artikel is nog onduidelijk of en in welke vorm
de geplande carnavalsactiviteiten van de Jubileumcommissie door kunnen gaan.
Wat we al wel met zekerheid kunnen meedelen is dat het geplande straat versieren
in ons mooie dorpje op 12 februari a.s. NIET door zal gaan (zie Luutke nr. 18 van
2021).
Achter de schermen wordt onder andere door het bestuur nog druk overleg overlegd, ook met de verenigingen uit de naburige gemeenten. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij als organiserende Jubileumcommissie van ons laten horen.
Jubileumcommissie 55 jaar De Bosdûvelkes

Kleurwedstrijd Tuffelproat
Lijk het jou leuk om in Tuffelproat, het carnavalsmagazine van De Tuffelkeerlkes
te staan? Kleur dan tot eind deze week nog mee voor een plekje! Bij Spar Schreur
(Plechelmusstraat 4) en Het Lutke (Dorpstraat 13) in De Lutte kun je de enige echte
Tuffelkeerlkes kleurplaat afhalen. Een speciaal ontwerp van Wesley Elzinga. De kleurplaat is ook te downloaden via www.tuffelkeerlkes.nl zodat je deze zelf kunt uitprinten
thuis.
Heb je jouw kleurplaat af? Lever deze dan voorzien van alle gevraagde gegevens
in bij de Spar of bij Het Lutke. Daar staat een goud met wit gestipte box van De
Tuffelkeerlkes klaar waar je jouw creatie in kunt doen. Of maak een scherpe foto van je
kleurplaat en mail deze naar redactie@tuffelkeerlkes.nl. Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen meedoen aan de kleurwedstrijd.
Nadat alle kleurplaten zijn ingeleverd, kiest de redactie de mooiste en meest creatieve
inzendingen uit en plaatst deze in Tuffelproat. Na publicatie in het carnavalsmagazine
van De Tuffelkeerlkes begint het feestje pas echt. Want daarna organiseert de vereniging, net als vorig jaar, een ONLINE stemming. Met voor de nummers 1, 2 en 3 een
leuke prijs!
Dus pak je stiften, kleurpotloden, verf en glitters erbij en ga aan de slag! Alle kleurplaten moeten uiterlijk vrijdag 4 februari 2022 ingeleverd zijn.

Wij wensen iedereen alvast een heel fijn tennisseizoen toe.
Jeugdcommissie en Technische Commissie TC Kardoes
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Vervolgonderzoek naar mogelijke samenwerking
binnensportaccommodaties Noordoost Twente

Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen
energiebedrijf
Noordoost Twente wil met de oprichting van een eigen, duurzaam energiebedrijf de
lokale productie van duurzame energie versnellen. De colleges van Dinkelland, Losser
en Tubbergen stemden daarom in met drie voorstellen. Naast het besluit tot oprichting
van het energiebedrijf waarin gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen, gaat het om garantstelling op leningen voor projecten en
beleidsregels voor lokaal eigendom. De gemeente Oldenzaal zal in eerste instantie zelf
niet plaatsnemen in het regionaal energiebedrijf, maar ondersteunt de opstart van het
project met een financiële bijdrage en ambtelijke capaciteit.
Vorig jaar hebben de vier gemeenten de kansen voor een dergelijk energiebedrijf
onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat naast de lasten, ook de lusten van energieopwekking in de eigen gemeenschap blijven. De conclusie: een regionaal energiebedrijf
waar gemeenten én lokale energie-initiatieven aan deelnemen, maakt het mogelijk om
kennis, ervaring en middelen te bundelen en gericht in te zetten. Zo kunnen de deelnemers grotere projecten voor energieopwekking oppakken. De beoogde coöperatie
start met ‘Gemeente zoekt Dak’ projecten. Dat zijn grootschalige zon op dak projecten
door lokale energie-initiatieven waarbij de opbrengsten lokaal blijven. Op termijn kunnen meer lokale energie initiatieven hierbij aansluiten.

Lokaal meer duurzame energie opwekken

Aanleiding voor de oprichting van een regionaal energiebedrijf zijn landelijke en
regionale afspraken om lokaal meer duurzame energie op te wekken. Nederland werkt
aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. De overgang naar een
duurzame energievoorziening , de energietransitie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam en
CO2-neutraal zijn. Alle gemeenten in Nederland hebben vanuit het klimaatakkoord de
opdracht van het Rijk om duurzame energie op land op te wekken.
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De gemeenten in NO-Twente willen
graag de voordelen van één sportbedrijf
verder onderzoeken. Zo’n vervolgonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of
deze vorm van samenwerking wenselijk
en haalbaar is. Met name op het gebied
van personeel, ICT, inkoop, marketing en
communicatie zien de gemeenten kansen voor samenwerking.
Welke mogelijke samenwerkingsvormen
zijn er voor de binnensportaccommodaties (in het bijzonder de zwembaden) in de
Noordoost Twentse gemeenten? De colleges van Dinkelland, Losser, Tubbergen
en Oldenzaal deden hier een eerste onderzoek naar. Verschillende samenwerkingsvormen zijn onderzocht. Van vrijblijvende samenwerking tot het vormen van
één sportbedrijf.
Binnensportaccommodaties zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen.
Natuurlijk gaat het vooral om bewegen,
maar daarnaast is het voor veel inwoners
ook een manier om elkaar te ontmoeten.
Tegelijkertijd zijn de binnensportaccommodaties ook vaak dure accommodaties
om in stand te houden (denk aan de energielasten, kwalitatief goed personeel, de
onderhoudskosten van de gebouwen, et
cetera). Uit het onderzoek dat is gedaan
blijkt dat de komende jaren diverse uitdagingen en ontwikkelingen op de accommodaties afkomen, zoals bijvoorbeeld
de nieuwe zwemwaterwet en de krapte
op de arbeidsmarkt. Samenwerking op
het gebied van personeel, ICT, inkoop,
marketing en communicatie kan kansen
bieden.

Complexe puzzel

De gemeenten staan over het algemeen
positief ten opzichte van een samenwerking op het gebied van de binnensportaccommodaties. Wel geven zij daarbij aan
dat meer onderzoek nodig is om tot een
besluit te komen. Het is een complexe
puzzel, omdat de huidige situatie per gemeente verschillend is. Zo heeft de ene
gemeente de sportaccommodaties meer
op afstand door de exploitatie te laten
doen door een stichting of BV en is bij de
andere gemeente de exploitatie van de
sportaccommodatie een onderdeel van
de gemeentelijke organisatie.

Drie deelonderzoeken met
besluitmoment

In de vervolgstap wordt verkend welke
voor- en nadelen er zijn als de gemeenten
zouden overgaan tot een sportbedrijf.
En wat de meerwaarde daarvan is voor
Noordoost Twente als geheel. Het onderzoek wordt opgedeeld in drie deelonderzoeken. Na iedere deelopdracht wordt
een besluitmoment ingebouwd, zodat
gemeenten ook tussentijds de mogelijkheid hebben om niet aan te sluiten bij het
vervolg, dan wel gezamenlijk te komen
tot een alternatieve samenwerkingsvorm.
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Huidige activiteiten van Bună Ziua kinderen in
Roemenië
Het is allemaal begonnen in het kindertehuis “Elena Farago” waar Christel samen met
Alie begon als vrijwilliger. Na een jaar werd er gevraagd of ze wilden helpen om ook in
de andere kindertehuizen in de regio Vaslui te ondersteunen. De stichting werd opgericht om dit te realiseren. Naast Nederlandse vrijwilligers, werden er al snel Roemeense
en gemotiveerde jonge mensen aangetrokken. Een van hen was de net cum-laude afgestudeerde Mihaela Zanoschi. Nu trekt ze als directeur manager de kar. De stichting
ondersteunde bij het sluiten van de vele kindertehuizen en de herintegratie van kinderen in de maatschappij. Tegenwoordig ligt het accent op het ondersteunen van de
zwakkeren in de maatschappij. Mihaela vertelt ons over de huidige activiteiten. Vanuit
het motto dat alle kinderen mee moeten kunnen doen, hebben we diverse projecten
opgezet:

1.

Playhouse voor kinderen met autisme.

Dit is een in 2016 geopend centrum, dat met de hulp van subsidie, ondersteuning biedt
aan 35 kinderen met autisme. Zoals diverse therapieën, sociale coaching en ondersteuningsgroepen voor ouders. Het team van therapeuten wordt ondersteund door Stefan
Stuivenberg, een Nederlandse expert. Deze ondersteuning is zeer waardevol, omdat we
in Roemenie nog weinig ervaring hebben met deze doelgroep.
Er staan inmiddels 30 kinderen op de wachtlijst die ook op onze hulp wachten. Ons
centrum is de enige hoop voor ouders om hun kinderen beter voor te kunnen bereiden
op hun toekomst.

2.

Het „Toekomst – versnellings programma’’

4.
Emotie workshops (empathie, motivatie, tolerantie, betrokkenheid,
menselijkheid)

Dit project ontstond vanuit het besef dat ouders, school en de Roemeense maatschappij
onvoldoende aandacht besteden aan de emoties van kinderen en de sociaal emotionele
ontwikkeling. We hebben ons gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid van
kinderen in risicio situaties (kinderen met werkende ouders in het buitenland, eenoudergezinnen, ongeorganiseerde families). O.a. middels coaching en speltherapie hebben
kinderen geleerd hun emoties te uiten, te herkennen en vriendjes te maken. We hebben
ook workshops voor hun ouders georganiseerd om de emoties van hun kinderen te leren herkennen en er goed mee om te gaan.

5.

Creatieve workshops

6.

Bijzondere leerstoel „Levende laboratoria”

Dit project zijn we een aantal jaren geleden begonnen omdat er geen plek was waar
kinderen terecht konden voor het stimuleren van de creativiteit. Ouders zochten naar
mogelijkheden waar kinderen nieuwe dingen konden leren, plezier konden maken en
vooral om hun zelfvertrouwen te vergroten. Afgelopen zomer hebben er, ondanks de
pandemie, maar liefst 580 kinderen mee kunnen doen met de vele gevarieerde workshops die werden georganiseerd met de hulp van vele vrijwilligers.
Buna Ziua kinderen in Roemenië speelt ook een rol bij een partner project, t.b.v. de ontwikkeling van lokale gemeenschappen; economische groei, klimaat controle, biodiversiteit, behoud
van landschap etc. Partners zijn o.a. de gemeente
Westerveld en de universiteit Wageningen. Ook de
Nederlandse ambassade is betrokken. We zijn blij dat
we ons netwerk en meer dan 20 jaar ervaring, ook in
het belang hiervan kunnen inzetten.
Wij gaan door met dromen. En...het realiseren ervan!
Dank aan de Lutter gemeenschap, voor het mede
mogelijk maken hiervan!
Met respect, Mihaela Zanoschi

Is een project dat gestart is in 2019 vanuit de wens om kinderen in de armste dorpen in
de regio Vaslui te helpen. Het programma helpt toegang tot school te faciliteren voor 35
kinderen. Door begeleiding en steun helpen we ze de vicueuze cirkel van armoede te
doorbreken. Onderdeel van de hulp (via een fonds) zijn betalen van het schoolmateriaal,
schoolgeld, kleding, boeken en ook spelletjes. De kinderen profiteren bovendien van
hulp bij huiswerk, medische en psychische hulp en...ze konden voor het eerst van hun
leven op kamp! In de afgelopen drie jaar hebben we vele kinderen zien opbloeien! Ook
tijdens de pandemie hebben we kunnen helpen achterstanden te voorkomen.

Thuiswedstrijden SV De Lutte Handbal

3.

Zaterdag 1 februari

Dinsdag 8 februari

20:30

20.30

Het „Speelhuis onder de bomen”

Dit project behelste een serie van activiteiten in de buitenlucht, waarbij spel centraal
stond. Afgelopen zomer werd aan 40 kinderen van gezinnen in moeilijkheden een fantastisch programma aangeboden waarbij spelenderwijs aandacht was voor „levensvaardigheden”; respect, zelfvertrouwen, hygiëne, etc. We waren verheugd dat het gelukt is
om naast ouders, ook de maatschappij te betrekken. Dankzij de inzet van vrijwilligers
hebben we breed bijgedragen aan bewustwording van de gemeenschap, met de boodschap dat we samen van de wereld een betere plek voor alle kinderen kunnen maken,
met gelijke kansen voor iedereen.
10

De Lutte DMW1 - Langeveen DMW1

De Lutte DMW1 - Dynamiek DMW1

Zaterdag 5 februari

Zaterdag 12 februari

15:10
16:05
16:50
19:00

15:40 De Lutte F1 meerdere partijtjes in
toernooivorm tegen Bentelo, DeTukkers, WHC
en BWO
Zie voor het volledige overzicht de website
van SVDeLutte.nl/handbal

De Lutte E1 - Hacol ‘90 E1
De Lutte D1 - Bentelo D1
De Lutte B1 - EHC’95 B1
De Lutte DS2 - EHC’95 DS2
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BUURTBEMIDDELING LOSSER ZOEKT
RUZIES EN VREDESTICHTERS

Meer dan 300 gemeenten in Nederland beschikken al over Buurtbemiddeling en dat
geldt vanaf begin 2022 ook voor de gemeente Losser. De samenwerkende partners
zien nut en noodzaak in van buurtbemiddeling. Hiermee wordt de witte vlek op de
buurtbemiddelingskaart in Twente weer iets gekleurder.
Eind 2021 hebben Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok, Wilma van Ingen
(Domijn), Emil Baveld (politie) en Willem Loupatty (SMD) hebben de handtekeningen
gezet onder het buurtbemiddelingscontract voor de duur van twee jaar. Zij juichen toe
dat buurtbemiddeling wordt opgestart in de gemeente Losser.
Jolanda Borggreve projectleider buurtbemiddeling Losser: “Heel fijn dat ook de
gemeente Losser en samenwerkingspartners inzien dat buurtbemiddeling van toegevoegde waarde is. Uit ervaring blijkt dat door simpelweg met elkaar in gesprek te
gaan, de oplossingen veel beter zijn dan de opgelegde maatregelen door instanties.
We zijn allemaal mensen en diep van binnen willen we allemaal normaal met elkaar
omgaan en prettig wonen. Door met elkaar in gesprek te gaan met de ondersteuning
van ervaren en getrainde bemiddelaars, luister je naar het probleem waar het echt om
gaat en hoe je de angel eruit kunt halen. Wij gunnen alle inwoners van de gemeente
Losser een prettige woonplek en daar gaan de nog te werven bemiddelaars en wij ons
keihard voor inzetten.”
Dat betekent dat we ook op zoek zijn naar vrijwillige buurtbemiddelaars. De vacature
is te vinden op Facebook Buurtbemiddeling Losser, LinkedIn Buurtbemiddeling Losser
en in de vacaturebank van Fundament. Lijkt het je iets? Dan willen we je vragen telefonisch contact met ons op te nemen op jet nummer 06-82824184 of via buurtbemiddelinglosser@gmail.com. Wij praten je graag bij over wat het werk inhoudt.

De buurvrouw wordt iedere dag uitgescholden door haar buurman en vraagt zich af:
was het nou zo erg om te vragen of de muziek zachter mag?”
Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoeken wij………

VRIJWILLIGE BEMIDELAARS

- Aansluitend ga je onverwachts met je collega bemiddelaar, langs bij de andere buur,
de mogelijke veroorzaker en door de ogen van de eerste buur, een verschrikkelijk
persoon.
- Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur. Vaak hetzelfde verhaal… maar dan andersom.
- Je blijft neutraal en onpartijdig en gaat op zoek naar het gezamenlijke belang van de
buren.
- Jij en je collega buurtbemiddelaar proberen om de ruziemakers om tafel te krijgen,
onder jullie begeleiding en met jullie ondersteuning.
- Samen een bemiddelingsgesprek voeren en er mede voor zorgen dat ze lachend de
deur uit gaan.
Het is goed om te weten dat je altijd met een ervaren buurtbemiddelaar op pad gaat.
Daarnaast helpen wij je graag om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Jij kan
bij ons uiteenlopende trainingen volgen zoals intuïtief bemiddelen, bemiddelen bij
kwetsbare mensen, verdieping coachingsvaardigheden, bespreekbaar maken van
gevoelens, stimuleren eigen kracht etc.
En….. weet dat er al ruzie is tussen de buren, dus je kan het niet erger maken.
De buurtbemiddelaar die we zoeken:
- heeft goede oren
- is geduldig wil mensen helpen zodat zij weer prettig naast elkaar kunnen wonen
- kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord worden
- staat open voor heel veel verschillende meningen
- wil nieuwe werelden leren kennen
- houd wel van een bakkie koffie of thee
Dit maakt het extra leuk voor jou:
• Dit werk is heel leerzaam, je ontwikkelt vaardigheden
• Verdiepingstrainingen afgestemd op jouw behoefte
• Veel persoonlijke aandacht
• Teambuildingsactiviteiten
• “Buurtbemiddelaars” zijn hele leuke mensen om te leren kennen
• Je praat mee over het verder ontwikkelen van buurtbemiddeling
• Je beheert je eigen agenda (Geen tijd? Geen probleem!)
Dus vredestichter, heeft deze vacature iets bij je los gemaakt? Neem dan contact met
ons op.
T: 06-82824184 (Nina Verpalen) M: buurtbemiddelinglosser@gmail.com

Wat doe jij als buurtbemiddelaar:
- Na het inlezen van de melding, ga je met een collega bemiddelaar op huisbezoek bij
de buur die gemeld heeft.
- Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur (en hopelijk krijg je
een lekker bakkie koffie).
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Argumenten noordelijke aftakking Betuweroute
(U gebruikt ‘’Betuwelijn’’, maar dat is een klein spoorlijntje, maar u bedoelt
‘’Betuweroute’’)
In ’t Luutke, uitgave 1, 2022, onder de kop ‘Stichting behoud Twents landschap doet
oproep aan minister-president Rutte’ gebruikt u de grote inbreuk op het landschap als
belangrijkste argument tegen de noordelijke aftakking van de Betuweroute. Ik ben het
geheel met u eens. En bedankt voor uw inzet om onze leefomgeving te beschermen.
Maar wellicht is het argument dat er geen enkele noodzaak is voor de aanleg van een
noordelijke aftakking sterker dan de nadelige consequenties ervan.
Even naar de Betuweroute: De havenlobby heeft deze met enorm veel onjuiste
gegevens doorgedrukt1. Het is doorgedrukt om de concurrentie met Antwerpen en
Hamburg te winnen, met een hele serie van discutabele argumenten. Zelfs het Centraal
Planbureau berekende dat een Betuweroute slechts op zeer, zeer lange termijn, bij veel
gebruik rendabel is2.(In dat rapport staat overigens ook dat het baanvak Rotterdam –
Oldenzaal om operationele redenen en veiligheidsredenen niet geschikt wordt geacht
voor goederenvervoer richting Duitsland.)
Er wordt vaak verwezen naar het Verdrag van Warnemünde3 en je vindt opmerkingen vanuit de havenlobby en ProRail alsof Nederland daarin werd ‘verplicht’’ om de
Betuweroute aan te leggen, en dan ook even de noordelijke aftakking via Oldenzaal.
Onzin. Het was een wederzijdse afspraak, waarbij de plicht vooral bij Duitsland kwam
te liggen, maar waar weinig mee werd gedaan door de Duitsers. In 2007 was de
Betuweroute gereed, overigens met 4,7 miljard euro twee keer zo duur als vooraf was
gedacht4. Maar pas in 2024, of wellicht nog veel later, zal het Duitse deel pas gereed
zijn, 17 jaar later5. Waarom? Het antwoord is simpel: omdat de Duitsers Hamburg veel
belangrijker vinden dan Rotterdam!
Dat is in mijn ogen het sleutelargument dat gebruikt moet worden. Als we echt aan
het milieu willen werken met elektrisch aangedreven treinververvoer, ga dan de
schepen laden en lossen in Hamburg! Want Duitsland heeft al het grootste railnetwerk
van Europe, en vervoert 108 miljoen ton (netto) aan goederen per jaar6. Dan is die 20
miljoen ton7 (netto) van de Betuweroute, van en naar de grootste haven van Europa,
Rotterdam, toch een lachertje!
Denk Europees, denk aan het milieu: laad en los de schepen in Hamburg!

chloortreinen kwijt te raken. Waarom dan wel gevaarlijke stoffen via de noordelijke
aftakking door dichtbevolkt gebied?
• Door mijn werk mocht ik vaak over de A15 door de Betuwe rijden, parallel aan de Waal
en de Betuweroute. Ik heb nog nooit een file gezien op de A15, behalve een enkele keer
bij de aanleg van de viaducten voor de Betuweroute. Op de Waal is nog ruimte genoeg
voor uitbreiding van de transportmogelijkheden en ook de scheepvaart begint al met
elektrisch aangedreven schepen.
• Volgens Prorail rijden er 21.000 treinen per jaar over de Betuweroute9. Dat is er 1 elke
25 minuten. Maar elke keer als ik op de A15 (moet) rijden zien ik er maar ongeveer 1 per
uur. Zijn die cijfers van ProRail wel zo betrouwbaar?
• Volgens ProRail is er in de afgelopen 10 (!) jaar géén groei in het aantal treinen en het
vervoerde tonnage via de Betuweroute. Aangezien we nog minder dan 80% van de
capaciteit van die route gebruiken is er nog heel, heel, heel erg veel ruimte om daar te
groeien.
Prof. dr. Frank Leferink
Referenties
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Betuweroute
2. https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/economische-effecten-van-debetuweroute-op-basis-van-recente-informatie.pdf
3. http://www.wedebruch.de/gesetze/inter/betuwevertrag.htm
4. https://nos.nl/artikel/2178469-betuwelijn-10-jaar-doorslaand-succes-of-eeuwige-belofte
5. Hier wordt zelfs 2031 genoemd: https://www.bd.nl/brabant/zomerserie-de-betuwerouteeen-vergeefse-reddingspoging-voor-het-zwaar-overbelaste-spoor-in-brabant~a20055352/
6. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Railway_freight_transport_statistics#Germany_recorded_the_highest_rail_freight_transport_performance_in_the_
EU
7. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10047&did=2
017D20852
8. https://www.bd.nl/brabant/zomerserie-de-betuweroute-een-vergeefse-reddingspogingvoor-het-zwaar-overbelaste-spoor-in-brabant~a20055352/
9. Veel bronnen, maar nergens ander bewijs dan de uitspraak van ProRail, zoals in https://www.
prorail.nl/over-ons/wat-doet-prorail/spoorgoederenvervoer

Mocht u nog andere argumenten willen dan zijn die er.
• De minister heeft in 1999 de noordelijke aftakking geschrapt omdat uit geen enkele
berekening aangetoond kon worden dat die ooit rendabel te maken is.
• De Betuweroute is vooral opgezet om gevaarlijke stoffen te vervoeren, zonder overgangen en zonder door steden of dorpen te rijden8. Bij de noordtak is dat nagenoeg
onmogelijk; Notabene is AKZO met haar chloorfabriek uit Hengelo vertrokken om de
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met het motto: “Als je maar lang genoeg
gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder”.
Die ga ik onthouden…

What is happening to the climate??
Op de radio is af en toe een reclamespotje
te horen waarin bovenstaand te horen is.
Een jong meisje vraagt dit aan haar moeder. Het spotje gaat het om het milieu en
gebruik van energie. Ik vraag mij af wat
er gebeurt met ons leefklimaat in het algemeen. Het nieuws van de afgelopen
weken doet mij afvragen in welke wereld
wij leven. Twee 4-jarige jongetjes die uit
hun jonge leven zijn gerukt. De één door
de oppas met een gewelddadig verleden,
de ander door een auto-ongeluk waarbij
teveel alcohol en veel te hoge snelheid in
het spel was. Een nachtmerrie voor de ouders en familie. Toestanden bij The Voice,
waarvan we mogen hopen dat de daders
een toontje lager gaan zingen. Het grote
aantal jongeren dat een steekmes op zak
heeft, waarschijnlijk kunnen ze niet eens
met mes en vork eten. Een aantal van trieste gebeurtenissen waarvan je hoopt dat je
het nooit gaat meemaken.
Het overlijden van Meat Loaf bracht mij
weer terug naar mijn jeugd. Na het eten
werd er bij ons thuis afgewassen, afwasmachines waren er nog niet. Mijn vader
waste af en mijn moeder droogde af met
één van ons 3-en. Frits Spits op de radio
en het dagelijks leven werd besproken tijdens de afwas. Maar als Meat Loaf op de
radio kwam gooide mijn moeder de theedoek aan de kant en werd er flink gedanst
en gezongen bij ons in de keuken, dan kon
ze niet stil blijven staan en nu nog steeds
niet.
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En terwijl in de talkshows voornamelijk
over de The Voice en de politiek werd gesproken was er een mooi spelprogramma
op NPO2, De Slimste Mens. Ik kijk hier graag
naar, leuke, interessante en nutteloze feitjes testen. In de finaleweek mocht Jan Rot
aanschuiven, het was één van zijn laatste
wensen om nog een keer mee te mogen
doen. Zijn column in de zaterdagkrant bijlage waarin hij schrijft over zijn ziekte, zijn
dagelijks leven is mooi en ontroerend. Zo
zag ik hem ook in de afleveringen waarin
hij meedeed, echt een lieve man. Met zijn
“chemobrein” (zoals hij zelf noemde), met
3 truien en stoelverwarmer omdat hij het
zo koud had in een warme studio stuurde
hij een aantal kandidaten naar huis met
zijn uitgebreide kennis van feitjes. Helaas
wist hij niets van een Vinexwijk. Tja, als je
er niet woont dan wordt het ook lastig. Ik
had hem graag een ronde verder zien komen. Een bijzondere man die Jan, mocht
je hem niet kennen dan kan ik je aanraden om op Youtube zijn naam in te toetsen. Een slaapliedje en mooie vertalingen
van hits ga je tegenkomen en anders De
Slimste Mens terugkijken.

Monique Greftenhuis

KIEK ES
Kiek es!
Dat een bezorger van ‘t Luutke als eerste
het juiste antwoord doorgaf voor Kiek Es!
is volgens ons geen noviteit in de geschiedenis van deze rubriek. Maar een leuke bijkomstigheid is het wel. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het voor Bert Beekhof
ook een koud kunstje moet zijn geweest.
Zelf woonachtig aan de Dorpstraat 45B
had hij pijlsnel door dat Babs zich had laten
inspireren door de carnavalsversieringen
voor het huis van de adjudant Iwan aan
de Dorpstraat 50A. Bert, van harte gefeliciteerd en koester onze digitale wisselbeker.

Onze vaste illustrator Babs heeft wederom
een herkenbare plek in De Lutte op papier
vastgelegd. 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 door ons prachtige dorp loopt.
De redactie

Maar wanneer ben je bijzonder? Als je een
mega hit hebt gescoord? Als je aan De
Slimste Mens mee hebt gedaan? Als je een
uitvinding hebt gedaan? Als je een medaille op de Olympische hebt gewonnen? Of is
elke prestatie en mens bijzonder? Ik weet
het eigenlijk niet, wat is je eigen betekenis
van bijzonder? Op tv is er een tv-spotje van
een verzekeringsmaatschappij die eindigt
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KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE

Zondag 6 februari :
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastor J. v.d Bosch
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Woensdag 9 februari:

19.00 uur Communieviering
voorganger: pastor I. Schraven

Zondag 13 februari:
9.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Misdienaars
: Christiaan En Michelle Steenbekke
Zondag 13 februari: Doopviering
10.30 uur
: Voorganger: pastor pastor J. v.d Bosch
Woensdag 16 februari:

19.00 uur Eucharistieviering
voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Zondag 20 februari :
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. A. Scholte Lubberink
Woensdag 23 februari:
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19.00 uur Communieviering
voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman

Intenties:
Zondag 6 februari: Ouders Wonniger-Rolink, ouders Pross-Welhuis, ouders
Tijhuis-uit het Broek, Gerard Boers, Hubert Velthuis,
Henny Lesscher en overl. fam.
Jaargedachtenis: Ouders Benneker-Steghuis, ouders Hesselink-Nijhuis, Bernard
Zwijnenberg, ouders Hooge Venterink-Kamphuis, ouders Kuipers-Nijhuis.
Zondag 13 februari: Gerhard Koertshuis, Jan Heijdens en zoon, Gerard Heijdens,
Mien Bekkedam-Notkamp, Annie Niehof-Nolten,
Ouders Hooge Venterink-Notkamp.
Jaargedachtenis:Bennie Gilbers, ouders Huisken-Reimer, Gerhard olde
Nordkamp, ouders Olde Riekerink-Roufs, Truus Kristen-Greftenhuis,
Bennie Behrens.
Zondag 20 februari: Overleden fam. Punt, ouders Kortman-Spekhorst en Marian,
ouders Tijhuis-uit het Broek, Willy Punt, Elly Pross-Mensink.
Jaargedachtenis: Ouders Steunebrink-Benneker, Meine Maartens, ouders
Visschedijk-Frielinck, ouders Schasfoort-Smellink, Martijn Olde Riekerink,
echtpaar Christenhusz-Schasfoort, ouders Grote Beverborg-Steggink, ouders
Nijkamp-Schopman, Johan Kortman, Gerard Olde Riekerink.
Pastorpraat:
Aan de vrouwen ligt het niet
“Aan de vrouwen ligt het niet”, een tekst die paginagroot verscheen in het AD,
waarin vrouwen in dienst van tv-producent John de Mol, reageerden op zijn
commentaar inzake het grensoverschrijdend gedrag van enkele,
gezichtsbepalende, machtige mannen in zijn programma The Voice of Holland,
waarin o.a. jonge vrouwen een poging wagen hun zangtalenten te ontwikkelen
en op het podium te krijgen. In een positie van macht en ongelijkheid kunnen
dingen gebeuren, zoals seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld, die
je niet zou willen en mogen wensen.
Aan de vrouwen ligt het niet. Het herinnerde mij aan een bijeenkomst, de
afgelopen week, met collega-pastores in ons vicariaat over bisschoppensynode
in 2023, waarbij de paus vraagt om input van onderaf in de kerk.
Ik werd geraakt door het openhartige verhaal van een collega pastoraal werkster
die aangaf hoeveel pijn het haar deed dat de officiële kerk aan haar roeping,
haar talenten voorbijging, alleen om het feit dat zij vrouw was, haar daarom
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afwees in het gewijde ambt en geen plek gaf in het priesterkoor. Aan de
vrouwen ligt het niet, zo ervaar ik in mijn eigen team. Ook paus Franciscus wijst
er telkens op dat vrouwen een grotere inbreng moeten hebben in de kerk. Het
lijkt alsof de Kerk onvoldoende is meegegroeid met de maatschappelijke
veranderingen rond de man-vrouw verhouding en het principe van
gelijkwaardigheid. In zijn brief aan de Galaten 3, 26-28 wijst Paulus erop dat allen
die gedoopt zijn in Christus en met Hem bekleed zijn, één zijn in Hem. In Christus
zijn er dus geen verschillen tussen nationaliteiten, maatschappelijke posities en
geslacht. In Christus wordt het mannelijke en het vrouwelijke juist overstegen.
Zou dat ook geen openheid kunnen bieden voor een gelijkwaardige positie van
vrouwen in het kerkelijk en gewijde ambt? Heeft de weerstand, die vrouwen
ervaren, niet te maken met het vasthouden aan traditie, macht, eigen positie?
Terwijl de kerk ziet dat mensen afhaken, zich niet meer herkennen in een
boodschap van het Evangelie, die soms haaks staat op het kerkelijk beleid?
Terwijl de Kerk vanuit haar traditie goede papieren bezit. “Gooi het over een
andere boeg”, zo zegt Jezus in het Evangelie dat we op zondag 5 februari lezen,
wanneer de leerling-vissers de hele nacht niets hebben gevangen en hun netten
leeg zijn. Zou nu het moment niet kunnen zijn waarop onze kerk het net over
een andere boeg gooit en visser wordt van vrouwen, zij, die heden ten dage in
belangrijke mate de kerk dragen? Het zou wel eens een verrassende vangst
kunnen opleveren wanneer de kerk probeert in haar traditie en het ambt een
opening zou bieden aan vrouwen. Met mannen alleen redden we de Kerk niet en
aan de vrouwen zal het niet liggen. Laten we de komende tijd vooral naar elkaar
luisteren en proberen te ontdekken waar de Heilig Geest ons inspireert naar een
nieuwe toekomst en ons bemoedigt nieuwe stappen te durven nemen.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
Uitvaarten in de vorm van Gebedsvieringen
Het goed verzorgen en vieren van een kerkelijk afscheid vindt de parochie van
groot belang. De pastores en parochieel voorgangers besteden daar veel zorg
aan om dit naar de wens van de nabestaanden in te vullen. Daarin proberen we
een zo goed mogelijke balans te vinden tussen datgene wat kerkelijk mogelijk is
en de persoonlijke wensen. In de coronatijd is de Gebedsdienst (dus zonder
communie uitreiking) als een beproefde methode ervaren die door familie van
de overledene werd gewaardeerd. Het is een vorm waarin veel ruimte is voor
een eigen en persoonlijke inbreng van familie. We hebben gemerkt dat vieringen
van woord en gebed in bijna alle gevallen zeer goed aansloten bij wensen van de
nabestaanden die over het algemeen steeds minder kerkelijk zijn. Een enkele
keer werd Eucharistie/Communie overigens wel gemist.
Het pastoraal team heeft besloten dat Viering van Woord en Gebed voortaan de
normale wijze van uitvaart in onze parochie zal zijn, ongeacht wie er voorgaat.
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Mocht er in uitzonderlijke gevallen een sterke wens zijn voor Eucharistie of het
uitreiken van communie, dan beslist het pastoraal team hierover.
Wat betreft het kerkelijk afscheid, dit kan plaatsvinden aan de vooravond of op
de dag van de begrafenis of crematie. Ook is een kerkelijk laagdrempelige
herdenkingsviering mogelijk of kan de familie een eigen afscheid organiseren in
het kerkgebouw, mits dit niet conflicteert met de functie en het karakter van het
kerkgebouw. Op de website van Lumen Christi vindt u een overzicht van de
mogelijkheden om vorm te geven aan een kerkelijke uitvaart in onze parochie.
Het pastoraal team realiseert zich dat elke parochie zijn eigen beleid en afweging
maakt, waardoor er regionaal verschillen kunnen zijn. Met de vorm van
Gebedsviering, die overigens in meerdere parochies gemeengoed is geworden, is
zij ervan overtuigd een waardig afscheid aan te bieden dat recht doet aan
wensen en inbreng van nabestaanden in de huidige tijd.
Pastoraal Team Lumen Christi
Nieuws van de doopwerkgroep
Op zondag 19 december hebben in onze kerk het doopsel ontvangen:
Tijn Vrooiijnk en Myrte Luyerink.
Op zondag 16 januari hebben in onze kerk het doopsel ontvangen:
Lott Duursma, Huub Greftenhuis en Mees Notkamp
Wij feliciteren de ouders en heten de kinderen van harte welkom in onze
geloofsgemeenschap. Ook in 2022 hopen we dat er weer kinderen gedoopt gaan
worden. Men kan zich opgeven via de website van Lumen Christi. Als er vooraf
vragen zijn, neem gerust contact met mij op, Vriendelijk groet namens de
doopwerkgroep De Lutte Irma Onland 0639801529 Bentheimerstraat 16
7587 NH De Lutte onlandfam@gmail.com
Parochieel voorganger bij Avondwakes, Afscheidsvieringen en Uitvaarten.
Vanaf 1 januari 2022 ben ik gestopt als voorganger bij avondwakes,
afscheidsvieringen en uitvaarten. Na ongeveer 30 jaar, vanaf 1992, heb ik me
ingezet als vrijwilliger om voor te gaan in avondwakes, nadat ik een cursus
hiervoor gevolgd heb bij de Zwanenhof te Delden. Na vele jaren en doordat de
pastores minder inzetbaar waren, werd dit uitgebreid met afscheidsvieringen in
de avond en ook uitvaarten verzorgen, werd steeds meer een taak voor ons als
vrijwilligers. Ik heb deze taak als zeer bijzonder ervaren en met veel passie en
inzet gedaan. Samen met de naaste families hebben we vorm gegeven aan deze
afscheidsdiensten van hun dierbaren. Na zovele jaren inzetbaar te zijn geweest is
de tijd gekomen, ook gezien mijn leeftijd, om hiermee te stoppen. Graag wil ik
alle mensen waarmee ik al die jaren heb samengewerkt bedanken voor hun inzet
en de fijne samenwerking die ik heb ondervonden. Hopelijk blijven deze vormen
van afscheid nemen in onze locatie St. Plechelmus nog lang bestaan en hoop ik
dat er voldoende mensen zullen blijven om zich hiervoor te willen inzetten.
Ria Bekke
21

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal parochies Lumen Christi en H.
Pancratius
Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar een
inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. Een
rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en
vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt
een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee
die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als
Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus
centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de
bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en
bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse
stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd
door reisorganisatie Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige
gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze
parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.
De reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden,
entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen
plm. € 1700,-- per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag
berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten
van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding in overleg
met de deelnemers dat vervoer regelen.
Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt,
dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail:
ahvreeswijk@outlook.com, tel.06-50251252.
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)
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam www.lumenchristi.nl.
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441

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

