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Redactie-adres ’t Luutke 0541 - 552 009
Plechelmusstraat 14, De Lutte
E-mail luutke@dorpshoes.nl
Rekeningnr NL 03 RABO 0337 3113 90

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

Het volgende ’t Luutke, 11 loopt van 9 augustus 2022 tot 30 augustus 2022 
kopij inleveren woensdag 3 augustus voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte is 
gesloten van 08-08-2022 t/m  26-8-2022

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
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!

jaarkalender

 Juli

 27 Dorpshoes: Kuierwandeling

 Augustus

 3 Deadline ‘t Luutke nr. 11
21 Familiefietstocht Tuffelkeerlkes
24  Deadline ‘t Luutke nr. 12
31 Dorpshoes: Kuierwandeling

 September

13 Zijactief start seizoen in de kerk 
14  Deadline ‘t Luutke nr. 13 
15 Zonnebloem: busreis naar de Floriade

24  Gala Bosdûvelkes,aanvang 20.00 uur 
25  Gala Bosdûvelkes, aanvang 16.00 uur 
25 Play along concert St. Plechelmus  
 harmonie
28 Dorpshoes: Kuierwandeling

 Oktober

11 Parochie en vrijwilligers avond
16 Twentse Cultuurtocht 
25 Activiteit Zijactief
26 Dorpshoes: Kuierwandeling

Bouwen aan De Lutte
Samen met u bouwen wij aan een dorps, 
gastvrij, lommerijk en landelijk De Lutte. 

Hallo De Lutte, 
 
Wij zijn uw nieuwe tijdelijke buurman: Bouwteam De Lutte. Aangenaam! Vanaf het najaar van 2022 gaan 
wij aan de slag met werkzaamheden in De Lutte. Dit betekent dat we na de zomer regelmatig contact met 
u zoeken om met u te overleggen en u te informeren over de plannen, voorbereidingen  
en werkzaamheden.  
 
Wat gaan we bouwen? 
Om De Lutte voor te bereiden op de toekomst zijn er in de afgelopen jaren samen met inwoners, 
ondernemers en misschien ook wel met u veel gesprekken gevoerd en plannen gemaakt. U kunt de 
projecten en plannen kennen van de naam “Kwaliteitsimpuls De Lutte”. Het gaat bijvoorbeeld over het 
verbeteren van regenwateropslag en -afvoer in het Kerkebos en een nieuwe inrichting van de Beatrix-, 
Margriet- en Irenestraat, Postweg en Plechelmusstraat. Ook gaan we aan de slag met het vergroenen  
van de dorpsranden en het viaduct over de A1 en een nieuw en aantrekkelijk centrumplein. Een 
voorlopige planning delen we na de vakantie met u. 
 
Meer weten? 
Bouwen doen we samen met u! We luisteren graag naar uw ideeën en vertellen u met veel plezier meer 
over de plannen, voorbereidingen en werkzaamheden. Volg ons via de BouwApp of neem contact met ons 
op om na de zomervakantie een afspraak te maken. 
 
Tot snel! 
 
Groetjes, 
Bouwteam De Lutte 
 

Op de hoogte blijven? 
Volg ons via de BouwApp. Dit is een app voor uw smartphone of tablet.  
Scan de QR-code om de BouwApp te downloaden.

Scan de Q
R-code 

om de Bou
wApp te 

downloaden
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Voorgaande keren liet ik in deze rubriek zien hoe de Dorpstraat in de loop der ja-
ren is veranderd en nu gaan we verder richting Bentheimerstraat en wel door ... de 
Plechelmusstraat.
Aan de linkerkant/westzijde  is de bebouwing relatief weinig veranderd in vergelijking 
met een oude ansichtskaart uit de vijftiger jaren, maar aan de oostzijde is het dorps-
beeld wel grandioos veranderd !
Rond 1950  was hier nog volop in bedrijf de boerderij van de fam. Van Langen met 
koeien in de weide en hooimijten en/of stapels gemaaid graan op het erf . Zie oude 
ansichtskaart.

Van stikstof-depos-
tieregels en agrari-
sche crisissituaties 
was  in die jaren 
nog geen sprake  
maar wel kwam in 
de jaren zeventig  
de gemeentelijke 
behoefte aan méér 
bouwgrond voor 
nieuwe woningen .
Jan van Langen besloot  aan de overzijde van de Bentheimerstraat een nieuw bedrijf 
te starten en in 1979  werd de oude boerderij met omringende grond gekocht door 
de gemeente zodat aan de zijde van de Beatrixstraat een aantal nieuwe woningen 
gebouwd konden worden.

Veranderende  dorpsbeelden – 5

Voor de driebeukige 
boerderij die leeg 
kwam te staan had 
een daartoe op-
gerichte Stichting 
Gemeenschapswerk, 
waaraan ondergete-
kende leiding mocht geven, wel belangstelling en wel om er een gemeenschapshuis 
van te maken zoals men die al kende in Losser ( de Muchte) en in Overdinkel (Trefpunt).  
Na een moeizame strijd met de gemeente over o.a. de financiën is het deze stichting 
toch gelukt om er een sociaal cultureel centrum van te maken voor De Lutte en op 21 
september 1984  kan “erve Boerrigter” als zodanig feestelijk worden geopend .
In de loop der jaren  werd de dorpsboerderij uitgebreid met o.a. een onderkomen voor 
de Plechelmusharmonie en ook de zgn. appelhof  kreeg deels een nieuwe bestemming 
.
In de omgeving van erve Boerrigter werden de eerste Hellehondsdagen gehouden en 
zeer recent heeft ook het terrein vóór de boerderij een nieuwe face-lift heeft gekregen. 
Het dorpsbeeld is hierdoor wel geweldig veranderd ten opzichte van de vijftiger jaren !
Een dorpsbeeld waar menig ander kerkdorp jaloers op zal zijn en wij ... trots op mogen 
zijn!

Groeten Tonnie Bekke

nieuwsbrief buurtbemiddeling losser

 Voor informatie over buurtbemiddeling Losser kunt u terecht op www.buurtbemid-
delinglosser.nl. Pak een lekker koel drankje, zoek je hangmat op en laat het luchtige 
nieuws binnenkomen.
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koninklijke onderscheiding Voor stephan scheper

Donderdag 7 juli, ontving Stephan Scheper een Koninklijke Onderscheiding. Hij 
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester 
Gerrit Jan Kok reikte de onderscheiding uit bij het afscheid van Stephan Scheper 
als voorzitter Gemeenschapswerk De Lutte. Stephan Scheper schrijft als journalist 
al vele jaren voor TCTubantia. Nu was hij zelf de hoofdpersoon in een bloemlezing, 
uitsnedes uit de toespraak van de burgemeester:

“Gemotiveerd en van grote maatschappelijke waarde, zo kan ik uw werkzaamheden 
samenvatten. Of dat nu voor de voetbalvereniging is, stichting de Hellehond of voor het 
dorpshoes via het Gemeenschapswerk: als het om uw dorp De Lutte gaat, zet u zich er 
ten volle voor in.
Laat ik beginnen bij SV De Lutte, de vereniging waar u 8 jaar lang lid van het jeugdbe-
stuur was. U stond in die functie aan de basis van verschillende sportieve activiteiten.
Tegelijkertijd was u jeugdleider en ... als begeleider was u ook betrokken bij de jeugdkam-
pen in de jaren negentig.

In 1991 trad u toe tot stichting de Hellehond, de stichting die het driedaagse dorps-
feest de Hellehondsdagen regelt. Het feest bestaat sinds 1977 en u was er van 1991 tot 
2014 bij betrokken. Allerlei functies vervulde u, variërend van lid van de werkgroep tot 
de pers en publiciteit, secretaris en in 2003 ook voorzitter. Dat laatste was na de fusie 
met Gemeenschapswerk De Lutte. We kunnen u met recht een van de drijvende krach-
ten achter de Hellehondsdagen noemen. U zorgde voor een vernieuwde start van de 
Hellehondsdagen ... U was het aanspreekpunt voor de deelnemende verenigingen, reikte 
de dank-je-wel-cheques uit, was verantwoordelijk voor de Hellekrant en had een stem 
in de bands die op het podium verschenen. De veiling kende volop ludieke items dank-
zij uw regelwerk. In 2014 is aan u, als waardering voor uw inzet, de gouden Hellehond 
toegekend...

Ook hield u zich bezig met de fusie tussen stichting Gemeenschapswerk De Lutte en 
stichting de Hellehond. Er moest veel werk verzet worden doordat de stichting zowel 
Erve Boerrigter als de Vereeniging ging exploiteren. Sinds 2002 bent u voorzitter van 
Gemeenschapswerk De Lutte. In dorpshoes Erve Boerrigter huizen allerlei organisaties, 
waaronder de Toerist Info, de Dree Marken, de bibliotheek, de Harmonie, Zonnebloem, 
de kookclub, de jeu-de-boulesvereniging. Ook worden er lezingen en bijeenkomsten 
gehouden. U zorgt ervoor dat alles in Erve Boerrigter ordentelijk verloopt, samen met zo’n 
veertig vrijwilligers. 

De Luttenaren noemen u de motor van het dorp die verenigingen en organisaties bij 
elkaar weet te houden. De creatieve organisator die door zijn netwerk mensen met elkaar 
verbindt. De man die veel subsidies weet binnen te halen. De sociaal betrokken inwoner 
die het belang van de gemeenschap vooropstelt en daarbij niet schroomt zijn contacten 

met overheidsorganisaties en banken in te zetten.

In 2011 werd onder uw voorzitterschap de dorpsboerderij na een grondige renovatie en 
uitbreiding heropend. Een gedenkwaardig moment en in 20 jaar voorzitterschap heeft u 
nog talloze zaken meer bereikt voor de Lutter samenleving. 
Het Dorpshoes is onder uw leiding uitgegroeid tot het hart van De Lutte, een laagdrem-
pelig gebouw waar iedereen gemakkelijk binnenstapt. Een echt multifunctioneel gebouw 
waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. 
U was daarnaast de organisator van de moestuin ...U was de initiator van de Greune Ster 
bovendien, voor de nodige cursussen en activiteiten. Het dorpstheater komt ook van uw 
hand, waardoor de huiskamer van De Lutte nu ook culturele activiteiten herbergt. 

Van jongs af zet u zich in voor uw dorp De Lutte en u deed dat op nog veel meer vlak-
ken. Ik heb 4 en 5 mei nog niet eens genoemd, Koningsdag, de fietsvierdaagse, het 
bandje Gold van Oald, de ouderraad van de Plechelmusschool, de politieke cafés en 
de carnavalsgala-avonden. In 2013 ontving u zelfs de Orde van Verdienste van de 
Carnavalsvereniging De Bosdûvelkes.
U behoorde tot de grondleggers van stichting Dorpsbelangen, de stichting die waakt 
over het voorzieningenniveau van het dorp. U heeft mede gewerkt aan een professioneel 
dorpsblad ’t Luutke. En tegenwoordig bent u voorzitter van historische verenigingen de 
Dree Marken. 

Meneer Scheper, terugblikkend heeft de gemeenschap van De Lutte veel aan u te danken. 
Zoals ze in het dorp zeggen: zeg je Stephan, dan zeg je De Lutte. Een onlosmakelijk ge-
heel. Vandaag neemt u afscheid als voorzitter van stichting Gemeenschapswerk De Lutte. 
Voor al uw inzet voor het Gemeenschapswerk, maar ook voor uw andere bezigheden 
voor De Lutte, krijgt u een Koninklijke onderscheiding. 

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Van harte 
gefeliciteerd.“
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Zoals altijd kun je ook nu de laatste zon-
dag van de bouwvak meefietsen. Zondag 
21 augustus 2022 is het zover! Voor een 
bedrag van € 2,00 per persoon kun je 
starten en krijg je een fietsroute mee. Het 
is een route van ca. 35 km, rondom De 
Lutte.

Zoals je dat van ons gewend bent, heb-
ben we ook nu weer een pauzeplek 
halverwege de route opgesteld. Het is 

mogelijk om op de rustpost iets te eten of 
te drinken te kopen. 

Je vind ons verkooppunt op het terras 
van het Het Lutke Dorpstraat 13 in De 
Lutte. De verkoop is tussen 10.00 uur en 
14.00 uur. 

Fiets je gezellig mee? Dan maken we er 
samen een geslaagde dag van!

fiets mee met de tuffelkeerlkes.
nieuws Van st. dorpsbelangen 
de lutte

groene loper losser-oldenzaal

ANTIEKE PONSNIBBELMACHINE 
GEPLAATST IN DE LUTTE.

Enkele weken geleden is de ponsnibbel-
machine, die van oudsher in de smederij 
heeft gestaan en is gebruikt, opgeknapt 
en geplaatst voor de smederij aan de 
Dorpstraat.

Dit is een van de projecten geweest die 
door St. Dorpsbelangen De Lutte in het 
kader van project “Kies je Kans” met steun 
van de familie Tijhuis en de gemeente 
Losser is gerealiseerd. Op het informatie 
bordje staat o.a. een QR-code die, als je 
deze scant met je smart telefoon, toe-
gang geeft tot meer informatie van deze 
ponsnibbelmachine en de eigenaar. Er 
volgen nog meer van dit soort projecten 
die de Dorpstraat nog meer verfraaien. 

Wilt u reageren op de plannen en werk-
zaamheden van St. Dorpsbelangen De 
Lutte, laat het ons weten. Dit kan de 
eerste maandag van de maand, met 
uitzondering van feestdagen, op het 
DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes 
tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via mail@
dorpsbelangendelutte.nl.

Hallo Groenmaker in Oldenzaal of (gemeente) Losser,

Vorig jaar mocht de Groene Loper Losser-Oldenzaal 1000 fruitstruiken weggeven....
Dit jaar maar liefst  100 gratis plantenpakketten !!! 
Bestel je de jouwe nog voor je vakantie? (want OP=OP) Alle info en voor-
waarden over de actie en aanmelden gaat via: https://groenbezig.nl/
aanbod/3-fantastische-groene-acties-2022
Samen fleuren we de straten op !



10 11

bună ziua  kinderen in roemenië sluit jubileum jaar 
succesVol af tijdens de hellehondsdagen

Op 19 juni woonden we de communie viering van de Lutter communikantjes bij en kon-
den daar wat vertellen over de prachtige projecten die nog steeds worden uitgevoerd 
voor de kinderen en gezinnen in het oostelijke gelegen Bârlad in Roemenië. Tijdens een 
feestelijke picknick in de parochietuin, stond op 1 juli het thema ‘delen’ centraal. Aan de 
cheque die we kregen uitgereikt konden we zien dat de kinderen goed kunnen delen 
en hun best hadden gedaan om zo veel mogelijk geld in hun zelfgemaakte schatkistjes 
in te zamelen.

Vol enthousiasme stonden we, met de hulp van 6 stagiaires van het Carmelcollege 
(waaronder 2 Lutterse dames) , daarna op 9 en 10 juli op de Hellehondsdagen, om met 
dank aan Bennie Kuipers (van Emsflower) ‘net als vroeger’ weer prachtig perkgoed aan 
te kunnen bieden. De volgende dag werd de bloemenpracht nog aangevuld door Tessa 
Pross, die zoals we op de foto’s konden zien ook 25 jaar geleden als klein meisje al met 
bossen bloemen door De Lutte sjouwde om te helpen met geld inzamelen voor de kind-
jes in Roemenië.
De foto’s brachten wat te weeg; ooit begon het toen Christel in 1994 met beer en al in een 
hoogwerker de kerktoren in ging. De beer werd aan het eind van de Hellehondsdagen 
geveild en…kreeg een plekje in de kantine van SV de Lutte. Daarna was hij spoorloos. 
Tot….dit weekend, ruim 25 jaar later. Op de foto’s van toen zagen Paul Wiefferink en Nico 
Weda zichzelf juichend terug. Paul maakte ons erop attent dat de beer in de stand niet 
de juiste was. Onze verrassing was groot toen hij een uurtje later met de ‘echte beer’ op 
de proppen kwam. 
De cirkel was rond. Zeker toen zondag, na een succesvolle dag met o.a. weer onze ‘le-
vende fruitmachine’ dezelfde beer weer met opbod kon worden verkocht. Fijn dat ie een 
plekje in De Lutte houdt. 
Wij zijn dankbaar. Dat we er weer bij mochten zijn. Dankbaar voor de opbrengsten van 
dit jubileumjaar, en vooral voor alle oprechte betrokkenheid!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest te doneren. Dan kunt u dat uiteraard 
steeds doen, via: www.bunaziua.nl/actie  of  overmaken op: NL74RABO0380328836
Namens de stichting, en vooral onze collega’s in Roemenië “Multumesc’ (hartelijk dank)!!!
Ninian Gerritzen, Marije Brookhuis en Christel Visser.

Al heel wat jaartjes speelt Salamander 
Sammy de hoofdrol in vele kinderactivi-
teiten. Noordoost Twente heeft namelijk 
heel wat te doen voor ouders met (kleine) 
kinderen. En om je enigszins op weg te 
helpen hebben de gezamenlijke VVV’s & 
Tourist Info’s een Kinderschatkaart geüp-
datet en opnieuw uitgebracht. Ga je mee 
op ontdekkingstocht? Met deze schat-
kaart kunnen de kinderen (samen met 
ouders) op avontuur gaan. Lekker kano-
varen of zwemmen met mooi weer. Van 
alles leren over de geschiedenis en nog 
veel meer!

Salamander Sammy neemt de kinderen 
mee op ontdekkingstocht. Zo kun je in 
Losser ‘Speuren naar Sporen’ met een 
GPS. Kinderen (vanaf 8 jaar) zijn 1,5 uur 
lang zoet met de zoektocht naar monu-
mentale gebouwen. Op het Hulsbeek in 
Oldenzaal zijn meer dan twintig speel-
toestellen waar je ieder kind blij mee 

maakt. Het parcours bestaat uit allerlei 
spannende klimtoestellen, een veertig 
meter lange kabelbaan en slingertou-
wen. Klimmen en klauteren dus!

Van al dat schat zoeken krijg je honger 
en dorst. IJssalons en diverse restaurants 
met heel veel kinderspecialiteiten heb-
ben een prominente plek gekregen op 
de kaart. Ga op onderzoek uit in Museum 
Natura Docet in Denekamp en word 
dappere detective of pientere professor. 
In Twente zijn we gek op koeien. Heb jij 
al eens een koe geknuffeld? Dit kan in 
Geesteren. Of ga met een audiotour door 
het Openlucht Ootmarsum waarin boei-
ende verhalen verteld worden over het 
vroegere boerenleven. 

Voor meer info: visitdeluttelosser.nl. 
Haal de gratis kinderschatkaart op bij 
de Tourist info’s in De Lutte, Losser of 
Beuningen. 

heb jij de kinderschatkaart 2.0 al gezien?
noordoost twente, daar beleef je wat!
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collectanten gezocht

met korting reizen in de trein

Hallo,
In de week van 11 t/m. 17 september is 
er weer een collecte voor het Prinses 
Beatrix Fonds. Dit is een fonds  voor 
spierziektes. Bv. Parkinson, MS, ALS. 
Duchenne, en nog vele spierziektes 

meer. Als mede ook vele spierziektes bij 
kinderen. Hiervoor zoeken wij nog col-
lectanten. Indien iemand denkt hiervoor 
wil ik mij wel inzetten.
Graag melden via telefoon 0623430242
Magda Wonniger

Goan brengt alle manieren van reizen in Twente bij elkaar. U 
kiest zelf of u met de trein, bus, Regiotaxi of ander deelvervoer 
reist. Reist u met het openbaar vervoer, dan heeft u dankzij de 
Goan app geen OV-chipkaart nodig. Reist u tijdens de dal-
uren? Dan krijgt u met Goan ook nog eens 10% korting op uw 
treinreis. De reisplanner in de app houdt bovendien rekening 
met uw mobiliteit, bijvoorbeeld door te kijken naar welke afstand u wilt lopen naar een 
halte en hoe vaak u wilt overstappen.

Gratis boodschappenpakket
Wilt u Goan ook eens uitproberen? In de maanden juli en augustus in 2022 worden er 
20 boodschappenpakketten verloot onder alle reizigers. Bezoek een van uw favoriete 
uitjes in de buurt en maak kans!

Klaar om te Goan?
Download de app gratis in de app store, stel de app eenvoudig in met behulp van 
onze stapsgewijze instelhulp en Goan! Laat u verrassen door het gemak dat Goan u te 
bieden heeft.

Heeft u nog vragen? Bel dan naar de klantenservice van Goan: 088 - 8484 050 (op werk-
dagen van 09:00 tot 17:00 uur) of kijk op www.goan.nl.

Heeft u de zorgkrant van gemeente 
Losser al gelezen? De krant geeft u een 
overzicht van het zorg- en ondersteu-
ningsaanbod in onze gemeente: een 
krant vol informatie en tips.  

Eén van de thema’s die voorbijkomt is 
de inclusieve arbeidsmarkt. We vinden 
het belangrijk dat iedereen in onze ge-
meente mee kan doen. Zo staat ook het 
Servicebedrijf Losser in de spotlights: 
een veilige werkplek zonder werkdruk 
en hoge verwachtingen. Een plek waar je 
helemaal jezelf kunt zijn. Naast de afde-
ling Groen zijn er tal van andere discipli-
nes waar mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt werkervaring kunnen op-
doen of hun plezier in werk terugvinden. 
 
Benieuwd wat er allemaal mogelijk is bij 
het Servicebedrijf? Of wilt u weten hoe 
de gemeente u kan helpen bij het vinden 
van een leuke baan? Lees het in de zorg-
krant: http://www.themanieuws.nl/app/
publication/SDL221/10539

Ook te openen via de QR-code. (Scan met 
de camera van uw smartphone)  

Wilt u graag een papieren versie? Stuur 
dan een mail met uw adresgegevens naar 
j.brugging@losser.nl

werken naar eigen kennen en kunnen! 

dankbetuiging

summerfunfestiVal

Bij het kortstondige ziekbed en het overljden van mijn geliefde echtgenote, onze moe-
der en oma

Ria Bekke – Leferink
hebben wij zeer vele blijken van medeleven ontvangen. Het warme hart dat Ria had 
voor de dorpsgemeenschap hebben wij  tijdens haar ziekteperiode en  na haar overlij-
den mogen terug ontvangen in de vorm van  bloemen, kaarten en persoonlijke contac-
ten. Onze dank hiervoor! In de collectebus na de afscheidsviering zat € 96,50 hetgeen 
is overgemaakt aan de Unicef. Haar liefde voor ons en de medemensen zullen wij in 
herinnering  bewaren. Namens allen, Tonnie Bekke 

Een zomer vol plezier voor jong en oud; Doe mee met het SummerFunFestival! 
Ook deze zomer hoef jij je niet te vervelen! Wij hebben iedere week weer leuke en 
leerzame activiteiten voor jullie georganiseerd. Wil je leren suppen, vind je het gaaf 
om  samen met anderen de strijd aan te gaan op het paintballveld of doe je mee aan 
onze zomerse bingo? Meld je dan nu snel aan voor een van onze activiteiten tijdens het 
SummerFunFestival!
Wil jij meedoen aan een van deze gave activiteiten? Geef je dan snel op via info@fun-
damentlosser.nl of via telefoonnummer 053-5369400 
Voor meer  informatie over het SummerFunFestival kijkt u op https://www.funda-
mentlosser.nl/agenda/  of kunt u contact opnemen met: 
Mieke Buursink, m.buursink@fundamentlosser.nl, telefoon 06-14678158
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De Lutte of toch Beuningen, en waarom?
Ik kwam al veel in De Lutte door mijn werk en kameraden. Toen ik ook nog een 
vriendin uit De Lutte kreeg, en er waren toen  geen huizen te koop in Beuningen, 
was de beslissing niet zo moeilijk. En wonen in een grote stad, daar moet ik niet aan 
denken.

Even tussendoor (geen vraag maar een verzoek). Zou je ons een leuke foto van jezelf, als het 
kan in brandweerman-outfit, kunnen toesturen via deze app. Hebben we dat ook alvast 
geregeld en kunnen wij even nadenken over een volgende vraag. Gaat trouwens goed tot 
dusverre.
Jullie bedenken wel vragen waar je over na moet denken.

Dat mag ook, maar niet te lang, hé. Heb je trouwens al veel positieve reacties gekregen op je 
nieuwe kapsel? En wat vonden ze er thuis van?
Jazeker. Het staat me nog niet zo slecht zeggen de meesten, maar ik zie d’r zelf 
weinig van (kijk nu niet meer in de spiegel, want ik kan niks met dit kapsel). Het zit 
altijd goed. De dames in huize Zanderink waren d’r niet zo blij mee. Maar over zes 
weken zie je d’r weinig meer van. Het is ook wel gemakkelijk zo’n kapsel, maar ik 
laat het wel weer langer groeien. Misschien volgend jaar weer punten scoren voor 
de Dorpsquiz. We gaan natuurlijk voor de winst en de beker.

De vakantieperiode staat voor de deur. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit Arjan?
Rund um hause. Ik ben niet zo’n vakantieganger. Wintersport is meer mijn ding, lek-
ker skiën met het gezin/kameraden en ’s middags lekker een potje bier drinken.

Arjan, als jij burgemeester van Losser zou zijn, wat zou je dan als eerste gaan regelen?
Ten eerste , dan hebben we een mooie burgemeester. Ik zou als eerste een groot 
feest regelen in ieder dorp van de gemeente Losser om de inwoners goed te leren 
kennen.

Nog één laatste vraag en dan mag je de Dorpsmobiel doorgeven. Wat mag er veranderd 
worden in De Lutte?
De kruising Bentheimerstraat/Dorpstraat/Beuningenstraat.  Is gevaarlijk, daarom een 
mooie rotonde, om ergere ongelukken te voorkomen.

Dank voor jouw medewerking aan dit bijzondere vraaggesprek. Je mag de Dorpsmobiel 
doorgeven aan een dorpsgenoot waarvan jij denkt dat hij/zij een prima ontvanger kan zijn. 
We zijn benieuwd wie zich na jou gaat melden. Een nabrander nog: welke vraag wil je stel-
len aan degene die na jou komt?
Te laat! De mobiel is al in handen van mij. (wordt vervolgd)

Een mobiele telefoon die rouleert onder de inwoners van De Lutte. Degene die de 
telefoon in zijn bezit heeft, geeft hem na drie weken weer door aan een willekeurige 
andere Luttenaar. Via WhatsApp vuurt de redactie van ’t Luutke vragen af op de voor 
hen dan nog onbekende eigenaar van de Dorpsmobiel. Hieronder het vragenvuur van 
de afgelopen weken.

Hallo daar, wie hebben we ‘aan de andere kant 
van de lijn’?
Een kale uit De Lutte.

Ha ha, maar mogen we ook weten wie je bent? 
Stel je even voor als je wilt.
Arjan Zanderink is mijn naam.

Oké Arjan. Kun je je even voorstellen aan de 
lezers van ‘t Luutke die je nog niet kennen? 
Leeftijd, beroep, je kent het lijstje wel.
Naam Arjan Zanderink. Woont samen 
met Alice Westerik samen hebben we drie 
kinderen (Teun , Hanne en Dieke). En mijn 
beroep is brandweerman. In De Lutte en 
Enschede.

Klopt het verhaal dat er in elke brandweerman 
een kleine pyromaan schuilgaat?
Ha ha ha, dat weet ik niet. Ik maak al het 
vuur uit, maar krijgt het ook wel aan.

Met welke Luttenaar zou jij je leven een week 
lang willen ruilen en waarom?
Ja, op deze vraag heb ik lang zitten naden-
ken. Ik zou zo geen Lutternaar weten waar 
ik een week mee zou willen ruilen. Heb een mooi en uitdagend beroep en veel vrije 
tijd en ik kom nog uren tekort.

Ben jij het ook eens met premier Rutte die de acties van de boeren ‘onacceptabel’ noemt of 
kunnen de boeren op jouw steun rekenen?
Als boerenzoon ben ik trots op de boer dus de boeren kunnen zeker op mijn steun 
rekenen. Ik heb zelf mee geprotesteerd is Stroe. Maar spullen vernielen gaat mij te 
ver. Hopelijk houden we deze mooie boerenbedrijven in De Lutte.
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We nemen even fictief plaats in de tijdma-
chine en zetten ‘m op +25 jaar.
Het is 2047 en de minister-president van 
Nederland heeft zojuist zijn excuses aan-
geboden voor de wijze waarop in 2022 de 
boeren (en aanverwante beroepsgroepen) 
zijn overvallen met stikstofmaatregelen 
waar geen enkele logische en empathi-
sche aanpak in valt te ontdekken.
Het is schrijnend te zien dat al tientallen 
jaren regeringsleiders, statenleden en alle 
opgeblazen lieden daaromheen, niet in 
staat zijn tijdige, doeltreffende en gedra-
gen oplossingen voor nijpende proble-
men te bedenken. Laat staan uit te voeren. 
Liever spenderen ze hun tijd aan oeverloze 
debatten (lees: gezwets), profilering en 
zelfverheerlijking.
Het is met ons kabinet meestentijds niets. 
De wijze waarop Nederland wordt be-
stuurd blijft verbazing wekken, zowel on-
der al haar inwoners, als bij onze Europese 
bondgenoten. Het gaat in Nederland bijna 
altijd over de buitenkant: hoe presenteer 
je je als beleidsmaker, als regeringsafge-
vaardigde, als statenlid ? Het gaat niet 
om de inhoud, maar vooral over hoe je je 
zo voordelig mogelijk voordoet. De flin-
terdunne buitenkant. Rutte is daar het 
perfecte voorbeeld van. Wat hij precies 
bedoelt als hij aan het woord is ? Het is in 
nevelen gehuld. Fraaie volzinnen zonder 
inhoud.
Na de catastrofe van de MH17 (17 juli 2014) 
was Rutte eindelijk een keer strijdbaar en 
duidelijk. Hij zei letterlijk : de onderste 
steen moet boven komen ! Duidelijke, 
stevige taal. Bravo ! Geen woorden maar 

daden hoop je dan. Helaas. Het bleef bij 
een eenmalige stoere uitspraak van Rutte, 
die niet wist hoe snel hij daarna weer alles 
moest afzwakken met zijn ingestudeerde  
schijnbewegingen, vakkundig verpakt in 
inhoudsloze prietpraat.
Politiek van “niets oplossen, blijven uitstel-
len”, dat kenmerkt onze regeringen. Al de-
cennia lang.
Maar kijk, wat gebeurt er nu? Vanuit de 
Europese commissie worden richtlijnen 
uitgevaardigd m.b.t. het stikstofprobleem 
en dan moet het dus maar gebeuren. Er 
wordt  nergens meer naar gekeken, maar 
er wordt een grote olifant de porseleinkast 
in geduwd. Over dit soort draconische 
voorstellen zou onze regering normali-
ter jarenlang debatteren, om de hete brij 
heen draaien, uitstellen, moties indienen, 
verwerpen, aanpassen, opnieuw indienen 
etc.
Als Unilever dreigt te gaan verhuizen uit 
Nederland omdat hun enorme belasting-
voordeel aan de kaak wordt gesteld, is 
Leiden in last. Want dan heeft de Haagse 
kliek iets uit te leggen aan de Captains of 
Industry die op de golfbaan hun ongenoe-
gen uiten. En dan dreigen er leuke uitstap-
jes en copieuze diners aan de van ijdelheid 
gekrulde neusjes van Rutte c.s. voorbij te 
gaan.
Maar boeren, trekkers, landbouw, dat is 
niet chic : “Weg ermee. Kijk eens beste 
mensen hoe vastberaden we de maatre-
gelen erdoorheen drukken”.
Het merendeel van de politieke kopstuk-
ken komt uit de Randstad, woont daar 
ook. Denkt u nu echt dat die wakker 

jarenlang uitstellen, niets oplossen en dan ineens … 
de boel opblazen. 

Aan alle mooie dingen komt helaas een 
eind dus ook aan deze rubriek. Kiek Es! be-
gon ooit met detailfoto’s van Tessa Olde 
Riekerink. Zij gaf later het stokje over aan 
Babs Oude Elferink, die getekende illustra-
ties aanleverde. Beide medewerkers wil de 
redactie op deze plaats dan ook van harte 
bedanken voor hun inzet. Wat gedurende 
de volle looptijd van de rubriek bleef, was 
de overgave waarmee de lezers probeer-
den het juiste antwoord te raden. De di-
gitale wisselbeker groeide uit tot een fel-
begeerde bokaal die iedere rechtgeaarde 
Luttenaar op zijn minst één keer in zijn 
bezit wilde hebben.
Denkt u te weten om welke plek het 
gaat, kom dan gauw naar de Facebook-
pagina van Kiek Es: www.facebook.com/
kiekesintluutke.
Rest ons alleen nog de naam bekend te 
maken van de winnaar van de voorlaatste 
Kiek Es! Het enige juiste antwoord moest 
natuurlijk zijn de jongerenkeet bij de fami-
lie Spitshuis. Een plek die (volgens ons niet 

voor het eerst) als eerste werd herkend 
door Gerrit Steunebrink. Proficiat Gerrit 
met deze prijs.
De redactie

liggen van de problemen in Groningen, of 
de huidige consequenties van de stiksto-
faanpak ? Echt niet. Het hemd is nader dan 
de rok. Als de Formule 1 maar doorgaat in 
Zandvoort (uitstoot? mwah) en als ik dan 
als minister maar een mooie tribuneplaats 
krijg met kreeft en kaviaar in de business-
ruimte, dan vind ik het wel goed. 
En mijn plek in de Skybox van Ajax is na-
tuurlijk ook belangrijk. Daar zitten toch al 
veel brulapen met een ego wat vele malen 
groter is dan hun verstand. Pas ik prima bij. 
Ondertussen zal ik als bewindvoerder of-
ficieel uiteraard wel blijven vertellen dat ik 
het héél erg vind dat we als regering deze 
stikstofmaatregelen moeten nemen, dat 
wij er ook niets aan kunnen doen en dat 
we ons uiterste best zullen doen om er-
voor te zorgen dat bla bla bla bla bla.

Wanneer ik met een door Shell betaalde 
presidentiele taxi wordt thuisgebracht 
vanuit het Concertgebouw, dan ga ik voor 
de spiegel staan, trek mijn strikje recht en 
denk : dat gezeik van die boeren, dat levert 
mij toch persoonlijk niets op hier in mijn 
chique appartement dichtbij de happy 
few. 
Deze jolige jongen van de VVD, specialist 
in recht praten wat krom is, gaat morgen-
ochtend lekker uitslapen want de A12 is 
geblokkeerd. Komt me eigenlijk wel goed 
uit. De mensen zijn hierdoor boos op de 
boeren, terwijl ze eigenlijk boos op mij 
zouden moeten zijn. Komt dat effe mooi 
uit. Kom ik er alweer mee weg. Op naar de 
volgende periode.
Minister-President, slaap zacht !
Paul Wiefferink

laatste kiek es!
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Zondag 24 juli 	
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. herenkoor 	
Voorganger  : dhr. B. Elferink	
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink     	
 
Woensdag 27 juli   :19.00 uur Communieviering	
       : Voorganger: pastor I. Schraven	
 
Zondag 31 juli 	
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. herenkoor 	
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis	
Lectrice  : mevr. T. Hesselink	
Misdienaars  : Christiaan en Michelle Steenbekke    	
 
Woensdag 3 augustus : 19.00 uur Eucharistieviering	
             :  Voorganger pastoor T. Munsterhuis 	
Zondag 7 augustus  	
09.00  uur   : Communieviering m.m.v. het herenkoor	
Voorganger  : dhr. B Elferink 	
Lectrice  : mevr. B. Alberink	
 
Woensdag 10 augustus: : 19.00 uur Viering 	
 
INTENTIES:	
Zondag 24 juli: Annie Benneker-Steghuis, Henny Lesscher en overl. Fam., Herman 
Koertshuis, echtpaar Welhuis-Westerik.  
 
Jaargedachtenis: Ouders Vermaesen-Borchert, Gerhard grote Beverborg, Gerhard 
Koertshuis, echtpaar Lentfert-Seiger, René Bentert, Helga Veldhuis-ter Horst. 
 
Zondag 31 juli: Marietje Punt, Ouders Dierselhuis-Bosch. 
 
Jaargedachtenis: Joke en Jos en Dinie Nijhuis-Aveskamp, Annie Maseland, Gezina 
Dierselhuis-Bosch, Siny Kienhuis-ter Brake, Siny ten Dam-Schuttenbeld.  

KERKELIJK NIEUWS 

PAROCHIE LUMEN 
CHRISTI 

LOCATIE DE LUTTE 

Zondag  7 augustus: Hermien Segerink, Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Benneker-
Steghuis, Ouders Hesselink-Nijhuis, Bennie Gilbers, Ouders Tijhuis-Kamphuis, ouders 
Tijhuis-uit het Broek, Jan Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Gerard Boers, Hubert 
Velthuis, Voor de levende en overleden familieleden van de Familie Westerik-Welhuis.  
 
Jaargedachtenis: Paula Benneker, Ouders Zanderink-Welhuis, Alphons Pünt,  
Jan Heijdens. 
 
PASTORPRAAT: 
Een overweging houden op basis van Bijbelse lezingen van de dag, meestal een 
oudtestamentische en een evangelie, is geen sinecure. De geregelde kerkbezoeker zal 
het opvallen dat iedere voorganger zijn eigen stijl heeft. Vaak is er een soort van 
opbouw waar te nemen. Iedere voorganger zal pogen een boodschap mee te geven 
vanuit de lezingen. In veel gevallen lijkt het te gaan om gebeurtenissen in ons 
menselijk bestaan die aandacht of verbetering behoeven. De aanbeveling hoe 
verbetering te realiseren vinden we vaak in de handelwijze of profetische uitspraken 
van Jezus. Misschien bekruipt u bij een zondagse overweging soms een gevoel van, is 
het dan nooit goed, zijn er dan altijd verbeter of aandachtspunten? De vraag stellen is 
hem beantwoorden. Als we om ons heen kijken dan zien we wat er in de samenleving 
gebeurt. We zijn amper bekomen van de Coronacrisis, of de stikstofcrisis klopt op de 
deur. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Werkgevers hebben te maken met 
tekorten aan personeel. Er is chaos op vliegvelden. We worden geconfronteerd met 
hoge energiekosten, brandstofprijzen en alsmaar duurder wordende boodschappen. 
Zonder dit alles politiek te willen duiden is het kennelijk de prijs die we betalen voor 
oorlog in de Oekraïne, het idee dat economie alleen maar moet groeien, de hang naar 
luxe, de vele vliegbewegingen, bio-industrie etc. Zijn we bereid deze prijs te betalen? 
Het aantal feesten, evenementen, (vlieg)vakanties en horecabezoek doet vermoeden 
dat we bezig zijn met een inhaalslag, waarvoor we graag betalen. We hebben het 
allemaal zo gemist. We zeggen nog net niet dat we er recht op hebben. Kennelijk 
willen we op de geneugten des levens niet(s) inleveren, ook niet nu alles duurder 
wordt. Dus is in de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente, het komende seizoen de 
prijs van een biertje verhoogd naar 5,50 euro. Maar niet nadat er aan is toegevoegd dat 
de hoeveelheid bier in de plastic beker is terug gebracht naar 0,45 l. Ik vermoed dat er 
ondanks deze maatregelen meer bier gedronken gaat worden en de omzet dito gaat 
stijgen. Het systeem dat we als samenleving vormen, kraakt in al zijn voegen. We 
houden iets in stand dat niet langer lijkt waar te maken. Er komt zand in de motor. De 
overheid speelt haar rol als “bad cop” en laat ons weten dat het zo niet langer kan, dat 
er drastische maatregelen genomen moeten worden. Daar zullen mensen zich door 
gedupeerd voelen, omdat diezelfde overheid ons tot voor kort verleid heeft vooral te 
investeren en een bijdrage te leveren aan ons momenteel haperende systeem. Met 
deze sores zijn we weer terug bij het begin van deze pastorpraat. Een overweging kent 
een boodschap met aandacht- en verbeterpunten, waarvan acte. Tegelijkertijd mogen 
we altijd hopen op “betere” tijden. Die hoop kunnen we putten uit Bijbelse teksten.  
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In een van de brieven van Paulus lezen we : “Voor de vrijheid heeft Christus ons 
gemaakt. Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.’’ Mooie woorden van Paulus, 
maar zijn het niet meer woorden dan werkelijkheid? Zijn we niet te afhankelijk van het 
systeem waarin we leven? We mogen ons rijk prijzen dat Jezus een handvat biedt en 
ons voorgaat op de weg naar vrijheid. Jezus vraagt ons te bouwen aan een toekomst, 
het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk dat van de aarde een hemel maakt als iedereen 
er zich voor inzet. Een samenleving van echte vrijheid, van onafhankelijkheid. Jezus 
wist wat hem te wachten stond en toch trekt Hij vastberaden naar Jeruzalem, want ook 
daar moet de weg naar vrijheid, het Koninkrijk van God worden verkondigd. Het is 
vooral zijn vastberadenheid die aanspreekt. Als christenen willen wij Hem volgen. 
Vrijheid en onafhankelijkheid vraagt om vastberadenheid. Willen wij echt vrije 
onafhankelijke mensen zijn, die de ontwikkelingen van deze tijd willen omkeren? Laten 
we ons dan bezinnen op ons doen en laten, en ons daar vastberaden voor inzetten. 
Met voor velen de vakantie voor de deur is dat misschien wel een goed moment voor 
reflectie. Ik wens u een fijne vakantieperiode. 
Tom van Vilsteren 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN UITREIKING CHEQUE AAN BUNA ZIUA 
19 jongens en meisjes uit groep 4 in De Lutte hebben op 
19 juni jl. de Eerste Heilige Communie ontvangen in de 
Plechelmuskerk. De viering werd voorgegaan door 
Pastoor Munsterhuis. Op 1 juli werd afgesloten met de 
Terugkomviering nieuwe stijl. Niet in de kerk deze keer, 
maar buiten in de tuin met een picknick erbij. Pastor 
Ingrid Schraven vertelde een verhaal over het Brood, de 
kinderen kregen brood en iets lekkers. Ook werd de 
cheque van het goede doel overhandigd aan Christel 
Visser. De kinderen hebben maar liefst € 420,65 
ingezameld voor de kinderen in Roemenië.  
Met de terugkomviering wordt een bijzondere periode 
voor de 
kinderen 
afgesloten. 
 

   

 

 

 

 

 

 

BESTE MENSEN EEN WELGEMEEND DANKJEWEL.	
De afgelopen maanden mochten wij als geloofsgemeenschap veel giften ontvangen, 
in geld en materiaal. Wij willen middels deze weg alle gulle gevers dan ook hartelijk 
bedanken! Alles komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap in De Lutte. We 
zijn blij dat velen zich verbonden weten met onze St. Plechelmuskerk.	
Verdere giften, in welke vorm en mate dan ook, blijven natuurlijk altijd van harte 
welkom. Bijvoorbeeld via het offerblok achter in de kerk. Wij danken bij voorbaat! Maria 
Wolbert-Closa Rodrigo  Locatieraadvoorzitter St. Plechelmus De Lutte.	
 
PAROCHIE EN VRIJWILLIGERS AVOND  
Noteer vast in uw agenda 11 oktober 2022! Dat belooft een gezellige avond vol 
informatie en vertier te worden! Verdere informatie volgt t.z.t. . 	
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep 	
Maria Wolbert-Closa Rodrigo Locatieraadvoorzitter	
 

GAAT U OOK MET ONS MEE OP BEDEVAART NAAR BANNEUX ? 
Dit jaar, van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september gaan we vanuit het bisdom 
Utrecht weer naar Banneux. Door dat we de afgelopen jaren geen 5-daagse hebben 
gehad vieren wij dit jaar als een jubileum jaar. 70 x vanuit het bisdom Utrecht.  
Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 
1933 is verschenen aan Mariette Beco. We gaan vijf dagen, met een arts, 
verpleegkundigen en brancardiers en vele vrijwilligers in ons midden, om het u zo 
aangenaam mogelijk te maken. U hebt niets te sjouwen met uw koffer. Als u dat wenst 
wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met douchen 
en het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen en rollators aanwezig. 
En dat alles voor een prijs van € 360, = alles inbegrepen.  
U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Als u dat wenst gaat er 
iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje. 
In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een 
Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, een viering met 
handoplegging, het samen bidden bij de bron en samen hulde brengen tijdens de 
lichtprocessie. We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands 
zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan 
doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning.  
U bent daar vrij in.  
De vijfdaagse bedevaart is van vrijdag 2 september t/m dinsdag 6 september 2022. U 
kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: propagandist : Ans Olde 
Theussink 06 27408273 propagandist : Bert Elferink 06 23770341 
Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie. 
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BEZOEK AAN PATER HAAMBERG IN NOVEMBER 2022 
Na twee keer uitstel vanwege Corona, hebben we een nieuwe poging gewaagd om 
pater Hennie Haamberg (afkomstig uit Tilligte) en zijn projecten voor de kansarmen in 
Brazilië te bezoeken. Nog altijd is onze steun voor hen nodig, zeker na corona 
waardoor de samenleving in dat grote land is getroffen. Wij kijken er naar uit om hem 
te ontmoeten te midden van zijn levenswerk en zullen u zeker verslag doen van onze 
ervaringen en wat hij met uw steun in de loop der jaren tot stand heeft gebracht. 
Misschien is het mogelijk om hem tijdens ons bezoek nog wat extra ’s te schenken. 
Voor mogelijke acties of donaties kunt u met ons contact opnemen. Wij houden ons 
daarvoor aanbevolen en zorgen ervoor dat alles op de juiste plek komt.  
Op 3 november vliegen we naar Sao Paulo waar pater Hennie ons ophaalt om 
vervolgens met hem naar zijn missiepost gaan. Vanzelfsprekend kijken we er naar uit 
en hopen de goede wensen en de waardering van zijn thuisfront voor zijn levenswerk 
over te brengen.  
Pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman 
 
AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT DE LUTTE ZOMER 2022 
Tijdens de vakantieperiode zal het parochiesecretariaat alleen geopend zijn op 
woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.  
Het betreft woensdag 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus.  
 
Om misintenties te bestellen kunt u ook gebruik maken van de brievenbus of van de 
mail: delutte@lumenchrist.nl.  
Wel graag duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en de naam voor 
wie de intentie bedoeld is. Opdat er geen fouten gemaakt worden.  
Betalen € 8,-- kan ook via een envelop in de brievenbus of via een factuur.  
Gerda Maseland-Nijhuis,  eindverantwoordelijke parochiesecretariaat locatie De Lutte. 
 

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 dopen, 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 gemak voor elke dag




