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Vrijwilligersavond kerk De Lutte
KBO bezoek schoolmuseum O’sum
Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00
Twentse Cultuurtocht Harmonie
Herfsttintentocht Tonny Morsink
Zijactief: Film over De Lutte 19:30 uur
Dorpshoes: Kuierwandeling
Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00
Muziekmiddag in de Vereeniging
Nationale Duurzame Huizen Route
Kok’n en Kuiern
Landgoed Twente fair
Veldtoertocht “De Helletocht”

Gemeente losser
30 Landgoed Twente fair
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Nationale Duurzame Huizen Route
Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00
Aftreden en opkomst Tuffelkeerlkes
KBO Bingo in de Vereeniging
Zij-Actief: infoavond voeten 19:30 uur
Repair cafe De Lutte 19:00 tot 20:00u
Kruisjassen kantine SV De Lutte 20:00
Dorpshoes: Kuierwandeling

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

Aan de slag met de website, doe je mee?

Om de website van de gemeente Losser gebruiksvriendelijker te maken zijn we op
zoek naar jou! We willen namelijk de website laten aansluiten bij de wensen, behoeftes
en taalgebruik van onze websitebezoekers.
Hiervoor voeren wij meerdere testen uit. Met jouw hulp maak je de website voor alle
inwoners en ondernemers beter!
• Je wordt gevraagd om de komende 3 maanden maximaal 2 keer mee te doen met
een website onderzoek. Het onderzoek verloopt volledig digitaal en deelnemen is
daardoor heel gemakkelijk.
• De test kun je vanuit huis op jouw pc of tablet maken.
• De onderzoeksresultaten worden anoniem verwerkt.
Wil jij meedoen of ken je iemand die dat wil, stuur dan een mailtje naar meedoen@losser.nl met jouw naam en telefoonnummer, dan nemen we contact met je op.

De energietoeslag is verhoogd tot 1.300 euro.

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum
krijgen dit jaar een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.
Deze toeslag was 800 euro en is verhoogd naar 1.300 euro. Nog tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Heeft u de energietoeslag al ontvangen
dan krijgt u uiterlijk 15 oktober 2022 de nabetaling automatisch op uw rekening: www.
losser.nl/energietoeslag

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

Het volgende ’t Luutke, 15 loopt van 1 november 2022 tot 22 november 2022
kopij inleveren woensdag 26 oktober voor 20:00 uur via e-mail.
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Opening Groene schoolplein
Vol trots wil de Plechelmusschool iedereen uitnodigen om op dinsdag 25 oktober a.s.
het nieuwe schoolplein te komen bewonderen. Om 14:00 uur is de officiële opening buiten op het schoolplein samen met alle kinderen, maar uiteraard zijn alle (groot)ouders,
buurtbewoners, sponsoren en vrijwilligers ook uitgenodigd om erbij te zijn!
In de afgelopen maanden is er
veel werk verzet door vrijwillige
(groot)ouders en medewerkers
van Geerdink Tuinen. De basisstructuur van het plein is door
hen uitgezet. Samen met de leerlingen zijn ook de eerste planten in de grond gezet. De grote
groenelementen zoals bomen
en struiken worden in het najaar
geplant, maar nu al is het schoolplein een fijne, nieuwe speelplek
voor de kinderen van De Lutte.

Snertloop De Lutte 2022 gaat door!
Na 3 jaar eindelijk weer een hardloopevenement in De Lutte! Op zondag
4 december 2022 start de winterse
Snertloop om 10:15 uur met de 2,5 km
voor kinderen t/m 12 jaar. En daarna start
natuurlijk de 5 km en 10 km. Een winters
hardloopevenement met vele gedreven
hardlopers. Geschikt voor zowel wedstrijdlopers als beginnende hardlopers:
ieder z’n eigen uitdaging!

bijzonder om eindelijk weer na twee
coronajaren van start te kunnen gaan
en vooral weer veel hardlopers naar ons
mooie dorp te trekken.
Wil je mee doen? Schrijf je dan snel in
want het aantal deelnemers is beperkt
en deelname is alleen mogelijk met
voorinschrijving (m.u.v. de 2,5 km). De
inschrijving is inmiddels geopend via
www.loopgroep.nl/snertloop.

Dit winterse hardloopevenement wordt
dit jaar voor de 36ste keer gehouden.
Voor de organisatie voelt het wel

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan
www.facebook.com/LoopgroepDeLutte.

Het groene avontuur is hiermee niet ten einde, maar gaat eigenlijk nu beginnen! Het
nieuwe schoolplein biedt de kinderen ruimte voor ontspanning en bewegen; vrij spelen,
klimmen, ontdekken in de pauzes en vrije uurtjes. Maar bovenal gaat het schoolplein
ingezet worden als buitenlokaal; een natuurlijke en groene leeromgeving voor natuureducatie. Met alle nieuwe planten en bomen zal het plein ook bijdragen aan verbetering
van de biodiversiteit. Het schoolplein zal uitgroeien tot een plek waar zowel de kinderen
als de buurtbewoners kunnen genieten van de verschillende seizoenen via alle planten
en kleine dieren die er groeien en leven.
De school dankt iedereen die op welke
manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van het nieuwe
schoolplein. Kom zelf eens langs om te kijken hoe de kinderen spelen op het plein.
Leren in combinatie met een fijne pauze,
ruimte om de accu op te laden en te bewegen... wat wil een kind nog meer?!

Oproep: verenigingen die clubkas willen spekken bij
Adventstocht “Kerst in de lutte”

De adventstocht commissie in samenwerking met de centrum specialisten organiseren
op 17 december voor het eerst ‘’Kerst in De Lutte ‘’(voor en door De Lutte).
Rond de jaarlijkse adventstocht wordt van 16:00uur tot 20:00uur een kerstfair gehouden.
Wij zoeken voor deze middag verenigingen uit De Lutte die een kraampje willen bemannen om zo hun clubkas te spekken .
Tevens zoeken wij creatieve mensen die zelf hun eigen gemaakte spulletjes zouden willen verkopen .
Wij hopen op een goede deelname
Voor meer informatie bel met Marjolein Minnegal ’t Theeluttke. Telefoon 0541-296169.
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Collecte Handicap NL nieuwe stijl
Met de collecte van Handicap NL is dit
jaar in De Lutte en Beuningen €1883,44
opgehaald. Wij bedanken alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen
hebben, enkelen zelfs al meer dan dertig
jaar! Om verschillende redenen heeft
ook Handicap NL besloten vanaf volgend
jaar alleen nog met QR borden te collecteren en we hebben gemerkt dat dit
voor veel dorpsbewoners nog wennen
is. Gelukkig konden we dit jaar, na enig
onderhandelen, ook de bus nog meenemen. Vandaar het prachtige bedrag.
Ook hebben we afscheid moeten nemen
van enkele collectanten, die ik nogmaals
hartelijk wil danken voor hun jarenlange
belangeloze inzet voor hun medemens.
Petje af!

Zelf een steentje bijdragen? Nieuwe
collectanten zijn van harte welkom!
Ook als u liever niet langs de deur gaat,
kunt u helpen. Als digitale collectant
krijgt u een eigen QR code toegewezen,
die u kunt delen via social media/mail/
whatsapp. Op die manier is collecteren
toekomstbestendig en veilig, en vraagt
het maar weinig van uw kostbare vrije
tijd. Voor aanmelden of meer informatie:
miriam@bekke.nl.
Collectant gemist? Op de website www.
handicap.nl kan online gedoneerd
worden.

Bouwen aan de Lutte
Op de hoogte blijven? Volg ons via de BouwApp

Bouwteam De Lutte

De Culturele Ontmoeting gaat 6 oktober van start
Een nieuw wekelijks ontmoetingsmoment in Losser voor ouderen die van cultuur
houden.
Donderdag 6 oktober is de eerste
Culturele
Ontmoeting bij Erve
Kraesgenberg. Het is
de start van een wekelijks ontmoetingsmoment dat iedere
donderdagochtend
van 10:00 – 13:00
uur gaat plaatsvinden. Tijdens de
ochtenden komen
ouderen bij elkaar die allemaal dezelfde interesse delen: cultuur. Het nieuwe project
van Fundament Losser en de gemeente Losser gaat van start tijdens de Week tegen
Eenzaamheid.
Wethouder Marian Oosterbroek: “Met de Culturele Ontmoeting willen we een plek creëren voor ouderen die het leuk vinden om elkaar wekelijks te ontmoeten. Hier kunnen
zij samen in onderwerpen duiken die ze ook echt interessant vinden en meer over willen
leren. Lijkt het u leuk om samen met anderen in onderwerpen rondom kunst, muziek of
historie te duiken? Wees welkom en kom zeker langs.”

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.

Programma

Volg ons via de BouwApp!

Bent u of kent u iemand voor wie deze ochtenden een mooie wekelijkse activiteit zijn?
Aanmelden kan via André van Huizen van Fundament Losser. Ook kunt u bij hem terecht
als u eerst meer informatie wilt. U kunt ook een keertje langskomen en bekijken of het
iets voor u is, zonder ergens aan vast te zitten. U kunt contact opnemen via: info@fundamentlosser.nl / 053-5369400

Bouwen doen we samen met u! We luisteren graag naar uw ideeën en houden u graag
op de hoogte. Dit doen we bijvoorbeeld via de BouwApp. Dit is een app voor uw smartphone, hier delen we regelmatig berichten over de plannen, voorbereidingen en straks
ook over de werkzaamheden. Ook kunt u via de app eenvoudig vragen stellen of contact
met ons opnemen. U kunt de BouwApp downloaden via de AppStore of via Google Play.
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De Culturele Ontmoeting is iedere donderdagochtend van 10:00 – 13:00 uur. We beginnen de ochtend met een culturele activiteit. Het kan gaan om een activiteit rond
geschiedenis, kunst of muziek. Ook is er ruimte voor eigen ideeën of inbreng om de ochtend te vullen. Om 12 uur eten we gezellig met z’n allen een warme maaltijd. De kosten
per ochtend zijn 5 euro.

Aanmelden of meer informatie?

Bereikbaarheid: Als u slecht te been bent, mag u met de auto voor de deur worden afgezet. Ook kunt u gebruik maken van ANWB AutoMaatje.
7

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN
DE LUTTE
PROEFVAKKEN STENEN VOOR
CENTRUMPLEIN

bespaart al snel zo’n 10% gas! Indien u dit niet zelf kunt, kunnen onze vrijwilligers op
verzoek bij u thuis komen helpen. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar
onderstaand e-mailadres. Bij aanmelding wordt u een formulier toegestuurd welke wij
graag ondertekend retour willen hebben voor aanvang van de komst van de vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn het meest beschikbaar op een dinsdag- of woensdagavond.

Op de plaats waar normaal de viskraam
staat op het centrumplein, heeft de
gemeente Losser 3 proefvakken met modelstenen aangelegd.

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, met uitzondering van feestdagen, op het DorpsInformatiePunt in het Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via
mail@dorpsbelangendelutte.nl

Hier liggen stenen die verschillen van
kleur, breed, smal en structuur voor de
herinrichting van het centrumplein.

Dank en vriendelijke groet,
St. Dorpsbelangen de Lutte

Ga daar eens kijken. We zijn benieuwd
naar jullie mening. Het geeft ons een
beeld of we in de goede richting denken.

Nieuws van de KBO afd. De Lutte
Vrijdag 28 oktober organiseert de KBO afd. De Lutte
een bijzondere Muziekmiddag in De Vereeniging
van 14:30 uur tot 17:30 uur.
Deze middag is niet alleen voor KBO-leden, maar alle
senioren uit De Lutte en omgeving, ook uit Beuningen,
zijn van harte welkom. Neem buren, familie en bekenden mee, zodat het een gezellige middag kan
worden. Het programma wordt verzorgd door “Gert
Ekkelboom-seniorenshow”.
Koffie en wat lekkers, ook warme hapjes, worden u aangeboden. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Eigen bijdrage voor KBO-leden € 5,- en € 7,50 voor nietleden. In verband met de organisatie aanmelden vóór 23
oktober bij Marian Voerman 0541-551805 of 06-42344373.

PROJECT “GAS TERUG” DE LUTTE START WEER!
We gaan weer starten met het project “Gas Terug in De Lutte”. De huidige gasprijzen
rijzen de pan uit. Dit dwingt ons allen om te zien of we iets kunnen besparen. Het belangrijkste kunt u zelf doen, stel de temperatuur van de ketel in op 60 graden. Dit is
voldoende om het huis aangenaam te verwarmen en heeft als bijkomend voordeel dat
het HR-effect (gebruik maken van de warmte die retour komt) volop benut wordt. Dit
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Maandagmiddag 21 november is de KBO-Bingomiddag
in De Vereeniging. Aanvang 14:00 uur. De kaarten kosten
€ 2,- per stuk. We beginnen met een kop koffie, deze
wordt u aangeboden door de KBO. Er zijn weer diverse
prijzen te winnen. Ook is er in de eindronde kans op de
hoofdprijs! Aanmelden vóór 14 nov. bij Marian Voerman
0541-551805 of 06 42344373.
Namens bestuur KBO afd. De Lutte, Gerda MaselandNijhuis, voorzitter
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SPAR Schreur verlengt hoofdsponsorschap
SV De Lutte Handbal tot 2029!
26 September is het contract getekend
waarbij onze hoofdsponsor SPAR Schreur
het sponsorschap heeft verlengd voor de
damesteams van SV De Lutte handbal.
“In het dorp moet je elkaar gewoon helpen”, aldus Martin. Mooie woorden van
de man die al sinds 2014, toen hij de deuren opende in De Lutte, trouwe sponsor
is van onze club. We willen Martin en zijn
team bedanken voor zijn nauwe betrokkenheid en wij zijn trots om een ondernemer zoals hij in De Lutte te hebben.

Martin Schreur
SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4
7587AM De Lutte
0541 551255

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.

sparschreur@despar.info
Online shop: delutte.spar.nl
Facebook:
www.facebook.com/sparschreur
Twitter: @sparschreur
DHL Parcelshop

Goedemorgen! Wie is de nieuwe tijdelijke eigenaar van de Dorpsmobiel?
Goedenavond, deze Dorpsmobiel is zojuist
bij mij bezorgd...ik ben Monique van
Langen
Hoi Monique, leuk om de komende twee weken met jou in gesprek te gaan. Kun je je even
voorstellen aan de lezers van ‘t Luutke die je
niet kennen?
Zo daar ben ik dan weer...moest even
bijkomen van de schrik.
Ik ben Monique van Langen, ‘vroeger’
Monique Koop. Ik ben sinds 2007 getrouwd met Marcel van Langen. We hebben twee kinderen, Jurre van 14 en Yfke
is 11 jaar. Ik heb (bijna) altijd in De Lutte
gewoond en woon nu al 14 jaar met ons
gezin in de altijd gezellige Ambachtstraat.
Ik werk als assistent-ondernemersadviseur bij ROZ in Hengelo. In mijn vrije tijd
probeer ik nog wat aan sport te doen,
hardlopen en soms ben ik te vinden op de
tennisbaan.
Met welke Luttenaar zou je je leven wel eens
een week willen ruilen en waarom?
Nou ik heb er lang over nagedacht. Met wie zou ik willen ruilen...Bertus Heebing,
Tessa Olde Riekerink, Ron Jans, de buurvrouw....ik weet het eigenlijk niet....ik vind
het denk ik prima om gewoon mezelf te zijn, maar ik zou wel willen ruilen met iets....
ik zou wel een week willen wonen in de villa bij het Duivendal, omdat ik dat het (of
één van de) mooiste plekje van De Lutte vind.
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Wat doen jullie thuis om de energiekosten niet gierend uit de klauwen te laten lopen?
We hebben nog een contract met de vaste (lage) prijzen. Om alvast voorbereid te
zijn op het moment dat dat contract over een paar maanden afloopt hebben we
vorige maand zonnepanelen aangeschaft. Verder doen we nu nog niet zoveel moet
ik eerlijk bekennen. We hebben een redelijk nieuwe woning en die is al goed geïsoleerd. De verwarming springt natuurlijk weer regelmatig aan nu de zomer voorbij
is en met twee pubers in huis stijgt ons verbruik snel. We hebben nog geen dekentjes op de bank en een kookwekker bij het douchen maar als we straks de nieuwe
maandbedragen voorgeschoteld krijgen zijn die misschien onvermijdelijk. Of we
gaan overwinteren in de tuin....daar is de tuinkamer met houtkachel net klaar.
Welk boek, documentaire, film of serie heeft heel veel indruk op je gemaakt en waarom?
Dirty Dancing! Voor eerst gezien toen er nog Film Liga was in de dorpsboerderij...
Geweldig vond ik dat toen!!
Wat mis je nog in ‘t Luutke? Heb je nog leuke suggesties voor nieuwe rubrieken of iets in die
richting?
Ik ben heel blij met het Luutke zoals het nu is. Fijn dat het nog steeds mogelijk is
om dit op papier uit te brengen en dat het huis aan huis in ons dorp rondgebracht
wordt.
Misschien een rubriek met iets van vraag en aanbod...mensen die iets/ hulp nodig
hebben of kunnen bieden om elkaar voort te helpen.
Heb je nog een leuke vraag voor de nieuwe eigenaar van de Dorpsmobiel?
Een vraag voor mijn opvolger is: Wat was je eerste reactie toen je deze Dorpsmobiel
in handen kreeg ?
Top! Dankjewel Monique voor dit leuke interview! je mag de Dorpsmobiel weer doorgeven!
Ga ik doen!!

Help je buur met jouw duurzame huis
Inspireer je buren met jouw duurzame
woning en doe mee aan de Nationale
Duurzame Huizen Route op 29 oktober en 5 november! Alle ervaringen
met grote en kleine duurzame maatregelen zijn welkom: van een brievenbusborstel en radiatorfolie tot een warmtepomp en dakisolatie. Deel jouw tips en
verhaal online en open je deuren voor
bezoekers.
Aanmelden kan op www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden
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Isn’t time for a storytelling song?

Dit betekent; wordt het geen tijd voor een
liedje met een verhaal? Ik zal het meteen
uitleggen. De titel heeft te maken met het
concert van John Waite waar ik onlangs
ben geweest in het Metropool in Hengelo.
In 2006 mocht ik hem ook live zien bij
Arrow Classic Rock in Lichtenvoorde, zo
mooi. Even was ik verliefd op hem maar
vooral op zijn liedjes.
Voor wie John Waite niet kent, dit is de
zanger van The Baby’s en Bad English.
Geweldige zanger en Isn’t Time is een
van de mooiste nummers allertijden met
nog een aantal nummers gezongen door
hem. Ik zou eens kijken op YouTube, aanrader. De vertaling van Bert Heerink jaren
geleden is ook mooi. Toen ik mijn kids
vertelde dat ik naar John Waite ging, wisten zij niet wie dat was. Dat zij vroeger
als mijn achtergrondkoor fungeerden als
ik mijn John Waite imitatie in de auto ten
gehore gaf, dat konden zij zich wel herinneren. Tegenwoordig ben ik John Waite en
achtergrondkoor in één in mijn auto, dat
zegt iets over mijn zangkwaliteit. Mocht je
gaan zoeken op Wikepedia, type dan zijn
achternaam goed anders kom je bij een
winnaar uit van British Bake Off.
Tijdens het concert vertelde John Waite
soms iets over zijn liedjes, dan begon hij
met; “This is een storytelling song”. Een
van deze liedjes ging over het Bluebird
café in Nashville, een café waar jonge artiesten optreden met de hoop dat ze een
platencontract binnenslepen. De manier
waarop hij vertelde krijg je een beeld van
een artiest met meer zelfgeschreven liedjes op zak dan dollars en met een dagelijks
menu van donuts, popcorns en leftovers
van het Bluebird café.

Onlangs had ik een feestje van mijn overbuurman die zijn 50ste verjaardag vierde.
Ook op dit feest volop muziek van
Rammstein (de favoriet van Abraham)
tot piratenmuziek en alles ertussen.
Hoogtepunt van de avond was een liveoptreden van een oud-buurvrouw die ook
een storytelling song had of misschien
ook wel de story of haar life. Haar liedje
ging over het huisje bij de brug, vol liefde
gezongen voor dat huisje. Terwijl ze zong
kreeg je een beeld van dat huisje bij de
brug. In dat liedje gaat ze eens per jaar
terug naar dat huisje bij de brug maar ik
geloof dat ze dagelijks bij dat huisje bij de
brug komt. Ik kreeg een beeld van deze
oud-buurvrouw die als kind speelde bij de
brug met haar familie en vriendinnen, vrolijk en zorgeloos. Spelend tot het donker
wordt, vieze kleding, paardenstaart in de
war en wachtend totdat iemand roept dat
het eten op tafel staat. Het liedje is dagen
in mijn hoofd blijven hangen. Tijdens het
liedje was de zaal stil en werd er hartstochtelijk meegezongen met het refrein.
Tijdens het concert van John Waite waren
er helaas mensen die het nodig vonden
om onnodige info met elkaar te delen,
hele gesprekken werden gevoerd tijdens
de verhaaltjes van John. Zo respectloos en
onfatsoenlijk, wacht daarmee tot na het
concert of ga naar een kroeg waar je anderen niet lastigvalt met lange vakantiefiles
of zo.
John Waite heeft dit jaar zijn 70ste verjaardag gevierd, als ik op die leeftijd nog kan
hardlopen als hij kan zingen dan teken ik
ervoor. Dan loop ik hard naar dat huisje bij
de brug….
Monique Greftenhuis
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INTENTIES:

KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN
CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 16 oktober :
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger
: pastor J. v.d. Bosch
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Woensdag 19 oktober :
19.00 uur
: Communieviering, voorganger: pastor T. van Vilsteren
Zondag 23 oktober : Mariaviering
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. M. Oude Ophuis
Woensdag 26 oktober:
19.00 uur
: Mariaviering, voorganger: pastoor T. Munsterhuis
Zaterdag 29 oktober: Oktoberfest-viering
19.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Woensdag 2 november: Allerzielen
20.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Collecte
: 1e collecte voor ons kerkgebouw
: 2e collecte voor de kaars en het onderhoud van het kerkhof.
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Zondag 16 oktober:
Annie Pikkemaat-Peterman, Gerhard Koertshuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, Jan
Heijdens en zoon Gerard Heijdens, Annie Niehof-Nolten, Jo Zents,
Thea Sanderink-Butmeijer.
Jaargedachtenis:
Ouders Morsink-Grote Punt, Hermien Segerink, Jose Zanderink-Hulshoff.
Zondag 23 oktober:
Overleden fam. Punt, Theo Heebing, Riet Brookhuis-in het Veld (van de buren Buren
Beatrixstraat).
Jaargedachtenis:
Hendrik Jozef Grunder, Ludgerus Segerink, Jutta Westerik-Scibiorski.
Zondag 30 oktober:
Marietje Punt, Ouders Dierselhuis-Bosch, Thea Sanderink-Butmeijer, Marietje PuntBoers, Ouders Gieslink-Frielinck.
Jaargedachtenis:
Johan Bulter, Johan Beernink (Hoge Kavik), Johnny Punt, Marietje Beernink-Bosch.
Woensdag 2 november Allerzielen:
Ouders Grote Punt-Nijhuis, Marietje Haarman-Bloemen, Ouders ter Beek-Schurink,
Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Ouders Scheper-Rikmanspoel, Lies en Jan Olde
Nordkamp, ouders Closa Reynes-Rodrigo Vilaseca, Ouders Vaneker-Oude Egbrink,
Frans grote Beverborg, Bernard Sanderink, Annie en Hennie ter Brake-Brookhuis,
Alphons Pünt, Jan en Annie Swennenhuis-Olde Hanhoff, ouders Tijhuis-uit het Broek
,Wilma Haarman-Velthuis, Ouders Jeunink-Pots, Henk en Ine Nijhuis-Wigger, Annette
Olde Hendrikman-Wigger, Willy Punt, ouders Wigger-Schurink, Frans Broekhuis, Jan
Kuipers, ouders ten Dam-Schuttenbeld, Gerard Boers, Hubert Velthuis, Ouders VolkerTer Linde, Ouders Volker-Westerik, Johan Reinink, Henny Nordkamp, Ouders Koekoek
Egberink en Jan Koekoek, Frans Koertshuis en overl. Fam., Riekie Alink-Beernink,
Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Riky
Visser-Koertshuis, Ouders Visschedijk-Notkamp, Riet Brookhuis-in het Veld, Jozef
Volker, Ouders Sanderink-Butmeyer, Ouders Schiphorst-Grashof, Ouders Bosch-van der
Zande, Jutta Westerik-Scibiorski, Overleden fam. Punt, Ouders Benneker-Steghuis,
ouders Schopman-Aveskamp, Henk grote Beverborg, Ouders Nijhuis-Aveskamp, Joke
en Jos , Gerhard grote Beverborg, Jan Schurink, Hennie en Riekie Westerik-Dreijerink,
Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, Paula Benneker, ouders Zwijnenberg-Koekenberg,
ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Gerrit Vrijkotte , Ria Grundel-Schiphorst, Annie
Pikkemaat-Peterman, Truus Egberink-Grashof, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg,
ouders Kok-Morsink, Martijn Olde Riekerink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos,
Marietje Punt, Ouders Steinmeijer-Brummer, Ouders Hooge Venterink-Notkamp,
Henny Schopman, Jan Nijhuis [Beatrixstraat], Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Bernard
Hampsink, Dini Heebing-Lentfert, Theo Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, Tonnie
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Lentfert-Broekhuizen, Marie Goorhuis Oude Sanderink-Lentfert, Gerard Goorhuis oude
Sanderink, Annie Niehof-Nolten, Benny Westerik en fam., Ouders Westerik Kleijhuis,
Bennie Pot, Johnny Punt, Ouders Gieslink Frielinck, Ingrid Welhuis, Jose ZanderinkHulshoff, Jutta Westerik-Scibiorski, Marietje Beernink-Bosch, Annie Evering-Zanderink,
Mien Bekkedam-Notkamp, Annet Hectors, Jan Rolink, Riet Sweerts-Sonder, Hennie
Olde Hanhoff, Frans Haarman, Bennie Oosterbroek, Marietje Notkamp-Benneker, Gerrit
Koekoek, Jan Nijhuis (Kerkenbospad), Freek Blom, Herman Snijders, Gerard van der
Zande, Ria Bekke-Leferink, Bennie Heuvels, Thea Sanderink-Butmeijer, Annie van
Langen-Wubben, Jan Pleijhuis.
Jaargedachtenis:
Gerard en Truus Beernink-Borggreve, ouders Vlutters-Kamphuis.

PASTORPRAAT:
De zomer is voorbij als ik dit schrijf, de herfst lijkt op alle manieren in onze wereld
aanwezig te zijn. Er trekken veel stormen door de wereld en de bladeren worden van
de bomen geschud. Maar niet alleen in de natuur lijkt het verval ingezet, ook ons leven
is op zijn kop gezet. Het nieuws brengt ons veel sombere berichten over ruzies en
geweld, over tekorten in de wereld aan voedsel en water, over mensen die geen
onderdak hebben. Dichter bij huis over tekorten aan menskrachten in allerlei
organisaties die juist ten dienste van andere mensen willen staan. Geld en het eigen
gelijk lijkt de boventoon te voeren. Een frisse wind door oude en vastgeroeste ideeën
kan af en toe geen kwaad als het goede maar behouden kan blijven. Als we wat meer
respect op kunnen brengen voor mens en natuur, voor behoud van goede gewoonten
en tradities. In een land vol crises, waar het visioen verwilderd lijkt is het ook goed eens
oude geschriften en verhalen te lezen. Ze geven ons soms een spoor om te gaan. Zoals
over broeder Franciscus. Op 4 oktober heeft de zegening van de dieren plaats
gevonden. Die dag is niet zomaar gekozen maar heeft te maken met de herinnering
aan Franciscus, een monnik uit de dertiende eeuw die bekend staat om zijn liefde voor
de natuur en dus ook de dieren. Niet alleen de mensen zijn zijn broeders en zusters,
ook de dieren. Er is een prachtig verhaal over hem dat ons in deze tijd alles zegt over
hoe we met respect voor de natuur en als levende wezens verbonden kunnen zijn met
elkaar.
Franciscus klimt een berg op. Hij is op weg naar een hooggelegen klooster. De weg
wordt steeds woester en de klim is zwaar. Dan valt er een appel voor zijn voeten neer.
Je zou haast denken dat de appel de dorst van de monnik heeft geraden. Franciscus
pakt de appel voorzichtig op. Hij verheugt zich over de onverwachte koelte van deze
late vrucht. ‘Wat een prachtig schepsel ben je!’ roept hij uit. ‘Van je rondheid word ik
duizelig. Je kuiltje glimlacht van het plezier om appel te kunnen zijn. Hoe heb je
gesidderd van angst voor de nachtvorst van de vroege lente! Hoe taai wist je je val
steeds weer voor je uit te schuiven!’
Een beetje aarzelend en vooral dorstig heft Franciscus de appel op om erin te bijten.
Dan ziet hij vlak naast de steel een gaatje. Dat verraadt dat er een worm in de appel
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woont. ‘Ach appel’, zegt Franciscus dan, ‘wat geef je me een prachtig voorbeeld. Je
hebt een ander schepsel al onderdak en voedsel aangeboden. Daar had ik toch bijna
broeder Worm van zijn levensonderhoud beroofd!’ En voorzichtig legt Franciscus de
appel terug in het gras.
Pastor Ingrid Schraven

OKTOBERFEST-VIERING
Zaterdagavond 29 oktober om 19.00 uur is er een Oktoberfest-viering in de
H. Plechelmuskerk in De Lutte. Deze gevarieerde viering met speciaal ingestudeerde
liedjes van toen en nu wordt uitgevoerd door ons Plechelmuskoor. Er worden
passende teksten gelezen. Vooraf aan de viering kan u een intentie op papier
meenemen deze wordt in de viering gelezen. Hiervoor liggen ook briefjes in de kerk.
Iedereen jong of oud is van harte welkom bij deze bijzondere viering.
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken

WOENSDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN
Een gedenkwaardige dag.
‘s Avonds om 20.00 uur gedenken we de overledenen met een viering in de kerk. Het
Plechelmuskoor verzorgd de zang. Bijzondere aandacht is er voor de overledenen van
onze geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Deze
familie’s worden vooraf uitgenodigd voor koffie, ook wordt het gedachteniskruisje aan
hen overhandigd. Van iedere overledene wordt de naam genoemd en een kaars
aangestoken in de kerk. Na afloop van de viering wordt u een grafkaars aangereikt en
gaan we naar het kerkhof waar de rustplaats van de overledene wordt gezegend.
Hebt u de urn thuis dan kan u de kaars meenemen. Het kerkhof is deze avond sfeervol
verlicht met fakkels. Het kan handig zijn een zaklampje mee te nemen. Tijdens de
viering zijn 2 collectes: de eerste voor het onderhoud van ons kerkgebouw en de
tweede voor de kaars en het onderhoud van het kerkhof.
We nodigen iedereen uit voor deze bijzondere viering op 2 november om 20.00 uur.
Namens de werkgroep liturgie, Ans van Langen 06-20477333

1 NOVEMBER BEDEVAART KEVELAER
Op dinsdag 1 november wordt vanuit Twente weer een Bedevaart van 1 dag naar
Kevelaer georganiseerd ter afsluiting van het processiejaar. De Bedevaart wordt
begeleid door Pastores uit Lumen Christi en uit de H. Pancratius parochie.
Hoofdcelebrant in de Plechtige Hoogmis van 10.00 uur is de bisschop van Bamberg Dr.
Ludwig Schick, met aansluitend de pauseljke zegen.
U kunt zich tot 23 okt opgeven bij uw broedermeester: Ria Vloothuis
E-mail riavloothuis@hotmail.com,tel:0622044822. Reiskosten €25,- per persoon.
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gewijzigde
openingstijden

DE STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN
Ook onze parochie ontkomt er niet aan om maatregelen te nemen om de kosten voor
de verwarming van de kerken en andere gebouwen in de hand te houden.
Energie is een van de grootste kostenposten van de parochie.
Voor alle kerken en pastorieën van de parochie ging het in 2020 om 47.000 Euro en
2021 was dit bedrag al opgelopen tot boven de 58.000 Euro. Waar we in 2022 op
uitkomen is nog niet bekend maar we kunnen ervan uitgaan dat het opnieuw flink
hoger zal zijn.
In overleg met de locatieraden is het parochiebestuur genoodzaakt om maatregelen te
nemen omdat de kosten anders niet meer op te brengen zijn.
· Daar waar mogelijk is zullen vieringen zoveel mogelijk in kleinere ruimtes
plaatsvinden. Wel gaan vooralsnog alle vieringen door.
· Tijdens vieringen zal de temperatuur lager zijn dan u afgelopen jaren gewend was.
Wij adviseren u om daar in uw kledingkeuze rekening mee te houden.
· Ook in de parochiecentra zal de verwarming lager gezet worden en activiteiten zullen
zoveel mogelijk naar één dagdeel verplaatst worden zodat de verwarming niet de hele
dag aan hoeft.
Mocht iemand nog goede ideeën hebben om energie te besparen dan horen wij dat
graag. U kunt die melden bij de locatieraad of bij het parochiebestuur. Op onze
website www.lumenchristi.nl vindt u alle contactgegevens.

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

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

