Uitgave 16 - van 22 november tot 13 december 2022

TIJDELIJKE OPVANGLOCATIE
DE LUTTE

SNERTLOOP DE LUTTE
4 DECEMBER

DORPSMOBIEL IN HANDEN VAN
MELANIE OLDE RIEKERINK

BIJEENKOMST WINDTURBINES
DE LUTTE - 8 DECEMBER

KERST BLOEMSCHIKKEN
IN DORPSHOES - 14 DECEMBER

KERKELIJK NIEUWS

JAARKALENDER
November
22
23
23
30

Zij-Actief: infoavond voetverzorging
Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
Kruisjassen kantine SV De Lutte 20.00 uur
Dorpshoes: Kuierwandeling

December
3 Kerstbomenverkoop Bosdûvelkes
3 Gravenbal Bosdûvelkes
4	Snertloop
6 Zij-actief: Kerststukjes maken
7 Kruisjassen kantine SV De Lutte 20.00 uur
7 Deadline ‘t Luutke nr. 17
9 Jeugdgala Bosdûvelkes
10 Opkomst Miss Tuffelkeerlkes
11 Instuif Bosdûvelkes

11 Kerstconcert ONBK i.s.m. TMGO 19.30 uur
13	Zij-actief: Gezellige suprise-avond
14 KBO Adventsviering
14 Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
17 Adventstocht ‘’Kerst in De Lutte“
18 Winterconcert Sint Plechelmus Harmonie
21 Kruisjassen kantine SV De Lutte 20.00 uur
26 Tourist Info Kerstwandeling 10.00 uur
28 Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
28 Dorpshoes: Kuierwandeling

Januari ‘23
11
21
22
25

Repair Café De Lutte 19.00 - 20.00 uur
Gala Bosdûvelkes 19:30 uur
Gala Bosdûvelkes 14:30 uur
KBO Bezoek Natura Docet

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 - 555 11 55
Prikpost Unilabs / Medlon De Lutte
Unilabs / Medlon prikt 3 keer per week
bloed in het Gezondheidscentrum en wel
op maandagochtend, woensdagmiddag en
vrijdagochtend.
088 - 463 35 66
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte
Gesloten van 12 t/m 16 december
Voor waarneming tijdens kantooruren kunt
u de dienstdoende huisarts bereiken via het
reguliere praktijk telefoonnummer.
Luister de gehele tekst af. 
0541 - 551 355
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 - 51 803 107
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, editie 17, loopt van 13 december 2022 tot 3 januari 2023.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 7 december a.s. voor 20:00 uur via e-mail.
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TIJDELIJKE OPVANGLOCATIE
IN DE LUTTE
De gemeente Losser draagt graag bij
aan het oplossen van de huidige crisis in
de asielketen. Het college voert daarbij
zelf regie, al is de samenwerking met de
NOT-gemeenten helpend. In de Lutte
heeft de gemeente inmiddels een extra
opvanglocatie gevonden.
Aloysiuslocatie
De gemeente Losser stelde sinds juli de Aloysiuslocatie in Losser beschikbaar voor de
noodopvang van maximaal 40 personen. De oorspronkelijke duur van de opvang was
3 maanden, maar de opvangcrisis is nog niet opgelost.
De Grote Zwaan
De gemeente vond de eigenaar van hotel de Grote Zwaan in De Lutte bereid om
statushouders en andere vluchtelingen op te vangen. Dat betekent voor de gemeente
dat zij kan voldoen aan haar maatschappelijke en wettelijke taakstelling.
Wethouder Jimme Nordkamp: ‘Binnen de veiligheidsregio Twente moeten wij een
evenredige bijdrage leveren aan het opvang probleem. De realisatie van tijdelijke
opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Grote Zwaan draagt daar enorm aan bij.
Daar zijn wij als college uiteraard blij mee. Daarnaast hebben we als gemeente een
wettelijke verplichting om statushouders te huisvesten. Door de tijdelijke huisvesting
van statushouders in het hotel voldoen we ook aan deze opgave en zorgen we voor
meer ruimte in de AZC’s’.
Informatiebijeenkomst voor direct omwonenden
De direct omwonenden van de Grote Zwaan zijn geïnformeerd over de verandering
van gasten in het hotel. Op donderdag 10 november organiseerde de gemeente
hiertoe een informatiebijeenkomst in ’t Lossers hoes.

WERKZAAMHEDEN KERKENBOS
Eind dit jaar zullen er werkzaamheden
in het kerkenbos plaatsvinden i.v.m.
het onderhouden en opschonen van de
watergangen.
Dit jaar voert Dura Vermeer, onderdeel van Bouwteam De Lutte, deze werkzaamheden
echter machinaal uit. Het kan zijn dat u hiervan enige hinder ondervindt. De overlast
wordt zoveel mogelijk beperkt. De klus zal uiterlijk vrijdag 23 december geklaard zijn.
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NIEUW IN ONS DORPSHOES: BLOEMSCHIKKEN
Bloemschikken is een heerlijke en
ontspannende bezigheid. Ik ben Linda
Visser en heel graag ga ik voor jullie
een bloemschikcursus verzorgen in het
Dorpshoes vanaf januari 2023.
Tijdens deze cursus leer je van alles over
bloemschikken en maak je steeds weer
verrassende creaties. Het is een nieuwe
vorm van bloemschikken en afgestemd
op deze tijd.
Je gaat namelijk aan de slag met zelf meegebrachte bloemen, groen en een
ondergrond. Je hoeft geen ervaring te hebben. Samen zorgen we ervoor dat jij met
een mooi stukje en goede informatie voor elke volgende keer naar huis gaat. Door
het zelf meenemen van de bloemen bepaal je ook zelf je uitgave en houden we het
voor iedereen draagbaar. Deze manier van bloemschikken verzorg ik ook in Losser via
St. Fundament en daar zijn de deelnemers erg enthousiast. Hopelijk jullie ook!
De cursus zal om de week op de donderdagavond gegeven worden. Overige
informatie, zoals de eenmalige administratiekosten zal nader volgen. Je kan je nu al
aanmelden of mailen voor meer informatie naar info@natureflower.nl
Om eerst eens te proeven van deze manier van bloemschikken wordt er een leuke
kerst workshop gegeven.

Kerst Bloemschikken
Woensdagavond 14 december van 19:00 - 20:00 gaan we een kersttoef maken!
Bijzonder aan deze avond is dat je zelf de materialen meeneemt. Je bepaalt hierdoor
zelf wat je wil kopen, gebruiken en wat jij uiteindelijk wil uitgeven.
Cursusleidster Linda Visser begeleidt deze avond. De kosten per deelnemer zijn €5,contant af te rekenen. Deze kosten zijn voor het gebruik van het Dorpshoes en de
begeleiding door de cursusleidster. Verder wordt binddraad en touw verzorgd.
Schroom niet bij vragen. De avond gaat door vanaf10 deelnemers.
Aanmelden kan tot 5 december via gea@dorpshoes.nl of tel. (0541) 552 009
Benodigdheden Kersttoef maken (zelf meenemen):
• (snoei)schaartje / mesje
• 2 takken dennengroen waarvan 1 hele rechte
• groen materiaal zoals klimop met bes, conifeer, etc.
• bloemen zoals limonium of gipskruid als vulmiddel
• overige materialen zoals lampjes, kerstversiering
enz. ter decoratie.
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GEZELLIGE SNERTLOOP DE LUTTE - ZONDAG 4 DECEMBER
Het maximale aantal deelnemers is bijna bereikt voor de Snertloop op zondag 4
december 2022. Een hardloopwedstrijd waar zowel de recreatieve als prestatieloper
graag aan mee doet. Het parcours is prachtig en er is altijd een gezellige sfeer. Met
natuurlijk na afloop lekkere, warme snert van De Vereeniging.
Mocht je nog willen meedoen, kijk dan even
op onze website voor de mogelijkheden:
www.loopgroep.nl/snertloop
Inschrijving voor de 2,4 km (voor de jeugd
t/m 12 jaar) is op de dag zelf nog mogelijk.
Deelname voor de kinderen op deze
afstand is zelfs gratis!
Is hardlopen niet jouw ding, maar houd
je wel van gezelligheid? Dan ben je ook
welkom als publiek. Altijd fijn voor de
hardlopers om te worden aangemoedigd
onderweg of bij start/finish.
De verschillende afstanden starten na
elkaar tussen 10:15 en 11:15 uur vanaf het
fietspaadje tussen de Plechelmusschool
en De Elfterborgh. De centrale plek
voor de hardlopers is bij dorpshoes Erve
Boerrigter. Vanaf 09.15 uur kunnen hier de
startnummers worden opgehaald.
Wil je op de hoogte blijven van deze
Snertloop en andere activiteiten van
Loopgroep De Lutte? Volg ons dan op
facebook.com/LoopgroepDeLutte

MANUSJE-VAN-ALLES GEZOCHT VOOR
GEZONDHEIDSCENTRUM DE LUTTE
Voor ons gezondheidscentrum zoeken we een man of vrouw uit De Lutte die diverse
klusjes kan doen. Zoals bladvegen, zout strooien, onkruid wieden en beschadigingen
herstellen.
Ben jij handig, betrouwbaar en op afroep inzetbaar voor 4-8 uur per maand? Bel dan met
Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte (0541) 551 355 en vraag naar praktijkmanager
Clementine Wiltjer (aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag).
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OPNIEUW HET OUDE JAAR UIT MET HET DORPSTHEATER!
Drie jaar na de eerste Oudejaarsconference presenteert het Dorpstheater op
woensdag 28 december weer een programma met veel humor en mooie (luister)
liedjes in dorpshoes Erve Boerrigter. De naam mag dan iets zijn gewijzigd
(Oudejaarsavond), de formule van deze voorstelling is onveranderd gebleven. Alle
ingrediënten voor een sfeervolle en gezellige avond zijn dus volop aanwezig.

Belangrijke vraag is dan natuurlijk: Wie
staan er dit keer op de ‘planken’? Op een
uitzondering na is daarop het antwoord:
louter Luttenaren!
De scherpe en hilarische buuts komen van
(Proat)Paul Wiefferink en Miriam Bekke.
Jolanda Elferink laat horen dat ze niet
alleen een prima schutter is, maar ook
over een prachtige stem beschikt. Bij haar
debuut in het Dorpstheater zal Jolanda
een aantal nummers zingen die ook goed
passen bij de (feestelijke) tijd van het jaar.
Ook voor The Hounddogs, inmiddels
uitgebreid tot een 5-koppig gezelschap, is
het optreden tijdens de Oudejaarsavond
een bijzonder moment. Het is voor de
eerste keer dat zij zich live laten horen
met nummers van onder meer Bruce
Springsteen, Golden Earring en David
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Bowie. Met Hans Leferink, die tevens
fungeert als presentator, verzorgen The
Hounddogs ook de afsluiting van de
avond. Na afloop is er vanzelfsprekend een
gezellige after-party.
Wie nu denkt ‘Daar wil ik graag bij zijn!’
doet er goed aan 30 november vrij te
houden in zijn of haar eigen agenda.
Op woensdag 30 november wordt in
dorpshoes Erve Boerrigter van 19.30 tot
20.30 uur een voorverkoop gehouden
voor deze Oudejaarsavond. De kaarten
kosten nog steeds tien euro per stuk en
daarmee is deze voorstelling zo’n beetje
het enige dat niet te lijden heeft gehad
onder de enorme inflatie en geen cent
duurder is geworden. Een kop koffie/thee
voor aanvang van de voorstelling en een
drankje plus lekkernij die passen bij de tijd
van de jaar zijn bij de prijs inbegrepen.

Voor de goede orde: voor deze voorstelling kunnen geen kaarten worden besteld op de
website van dorpshoes Erve Boerrigter! Tijdens de voorverkoop kunnen maximaal vier
kaarten per persoon worden afgehaald. De verkoop gebeurt op basis van binnenkomst.
En ook nu is het motto vol = vol.
Omdat er altijd sprake is van last-minute afmeldingen (bijv. als gevolg van ziekte) wordt
er wel een wachtlijst aangelegd van belangstellenden die in eerste instantie geen kaartje
hebben weten te bemachtigen.
Voor deze voorstelling geldt geen dresscode. Maar tussen kerst en oud en nieuw zou het
credo kunnen zijn: Trek oe beste pak an, het kan en het mag!
Dorpstheater De Lutte

Zie ook: www.buurtbemiddelinglosser.nl

7

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.
We begrijpen dat de Dorpsmobiel al is
doorgegeven! Wie hebben we ‘aan de lijn’?
Hallo, je hebt Melanie olde Riekerink aan
de lijn.
Leuk! Veel Luttenaren zullen jou kennen,
maar stel jezelf toch nog even voor als je
wilt.
Hoi allemaal, de Dorpsmobiel is nu bij
Melanie Olde Riekerink-Olde Monnikhof.
Ik ben 56 jaar jong, getrouwd met Ludwig
Olde Riekerink en samen hebben een
dochter: Jet. De hond kan niet ontbreken
in ons gezin, zij heet Noa. En onze
schoonzoon Stan kan natuurlijk ook
niet ontbreken. Sinds 1990 wonen wij
aan de IJsvogelstraat in De Lutte. Ik heb
jarenlang als verzorgende gewerkt bij
thuiszorgorganisatie Carint Reggeland.
Helaas heb ik in februari 2021 een CVA
doorgemaakt, waardoor ik het beroep
niet meer kan uitoefenen.
De vorige eigenaar van de Dorpsmobiel had ook nog een vraag voor jou: ‘Waar heb je jouw
positieve energie en doorzettingsvermogen van?’
Wat een lastige vraag, heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar nu ik de
vraag toch krijg, denk ik dat het in je genen zit. Tuurlijk is het niet altijd even makkelijk.
Maar er zijn ergere dingen in de wereld, denk ik dan. Ik ben er nog, ik kan het verhaal
navertellen. Ben het leven meer gaan waarderen en geniet van de kleine dingen in het
leven. Hier haal ik dan ook mijn positieve energie en doorzettingsvermogen uit.
Om welke gebeurtenis uit het verleden, moet je nog steeds soms heel hard lachen?
Nu ik deze vraag lees, komen er vele herinneringen naar boven, ha ha. Maar ik denk
aan het tweede jaar dat ik met Loed op vakantie ging naar de Alpe d’Huez met de
Tour de France. Overdag is het daar best warm, maar in de avond koelt het erg af. Dus
wat doe je dan, de kroeg in en je warm drinken. Op de terugweg leek het ons een goed
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idee om een binnendoortje te nemen naar de tent. Alleen was de uitvoering hiervan
iets minder. Daar lagen we dan, met z’n tweeën in een diepe sloot. We kwamen niet
meer bij van het lachen. De gehele terugweg naar de tent konden we niet stoppen
met lachen. Gelukkig hebben we er niks ernstigs aan overgehouden, alleen een paar
schaafwonden en een dikke knie. Om een lang verhaal kort te maken, als we nu een
diepe sloot zien, kijken we elkaar aan en denken terug aan die mooie tijd!
Naar welk televisieprogramma kijk je graag? En waarom?
Ik kijk ‘t liefst naar het programma NCIS. Vooral na het avondeten, als alles opgeruimd
is. Dan kan ik heerlijk even met de benen omhoog en het programma kijken.
Herkenbaar, ha ha. Wat was jouw grootste miskoop ooit?
Euhm, ik vind het erg lastig om hierop een antwoord te geven. Heb lang nagedacht,
maar als ik eerlijk ben kan ik niet iets bedenken. Vaak denk ik goed na over mijn
aankopen en koop ik het niet direct.
Zijn er dingen in ons dorp die je graag anders zou zien?
Sinds ik slechts ter been ben, is het mij opgevallen dat niet alle trottoirs in De Lutte er
goed bij liggen. Veel tegels bij de trottoirs zitten niet helemaal vast en/of liggen niet op
dezelfde hoogte. Dat kan natuurlijk leiden tot gevaarlijke situaties, zeker voor mensen
die niet goed ter been zijn. Dat zou ik graag anders willen zien in De Lutte.
Is er iemand met wie je dolgraag een dag in je leven zou willen ruilen?
Ha wat een vraag. Maar hier hoef ik niet lang over na te denken.Ik wil met niemand 1
dag ruilen. Ik ben Mel en blijf Mel, niets meer en niets minder.
Tenslotte, wat is jouw vraag aan degene die van jou nu de Dorpsmobiel gaat krijgen?
Wat vind jij van de Hellehondsdagen?

ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF DE LUTTE
• 6 december maken we een kerststuk in De Vereeniging. Aanvang 19.30 uur.
Maurien Wiggers begeleidt deze avond. Opgave is nodig voor 3 december bij Rita
Gerritzen 06-23 856 436 of per mail: mtagerritzen@hotmail.com.
• 13 december: Deze gezellige Surprise-avond onder genot van een hapje en
drankje staat in het teken van Sint en Kerst. Het is de bedoeling dat alle leden die
komen een cadeautje meenemen van 5 euro. Hoe de avond verder verloopt, is nog
een verrassing. Eigen bijdrage 15 euro. Eveneens opgave nodig bij Rita Gerritzen.
De data voor 2023 zijn ook bekend. Noteer deze alvast in jullie agenda:
• 24 januari
• 16 mei
• 17 oktober
• 14 februari
• 20 juni
• 14 november
• 14 maart
• juli/aug: fietsavonden
• 12 december
• 11 april
• 19 september
• 20 december
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DE MEESTE MENSEN DEUGEN
In sept 2019 verscheen het boek van
Rutger Bregman, getiteld: De meeste
mensen deugen.
Dirk De Wachter, Belgisch hoogleraar
verbonden
aan
het
Universitair
Psychiatrisch Centrum van Kortenberg,
zei over de schrijver en het boek: kritisch,
scherpzinnig
en
wetenschappelijk
onderbouwd; gaan voor het goede in
de mens. Een noodzakelijk tegengif in
tijden van cynisch populisme.
Prima boek. Hoewel ik vergeten ben het terug te brengen… Dat deugt dan eigenlijk
niet. (Maar ik kom het binnenkort terugbrengen Miriam!)
Maar, wat is dan: deugen? En: niet deugen? In de ogen van veel Russen, deugt hun
president Poetin absoluut. Het lijkt me dat er veel mensen op deze aardbol wonen die
er anders over denken.
De fanatieke, extreme aanhangers van een bepaalde geloofsovertuiging hebben een
heel andere mening over wat goed en kwaad is, dan de mensen die de wat meer liberale
geloofsovertuiging aanhangen. Wie deugen er, wie deugen er niet?
Kortom: of iets of iemand wel of niet deugt is m.i. uitermate subjectief en wordt met
name gebaseerd op eigen normen en waarden, overtuigingen, omstandigheden
en opvoeding. Is preken voor eigen parochie, het eigenbelang, het landsbelang een
ondeugd, laakbaar, of begrijpelijk en wellicht soms deugdzaam?
De afgelopen week de uitspraak van de rechtbank over de schuldigen van de MH17
ramp. Daarbij kwamen 298 mensen om het leven. Mark Rutte verzekerde destijds dat
“de onderste steen boven moet komen” om hem even letterlijk te citeren. Oftewel: alles
op tafel. En Rutte meende dat oprecht.
Het heeft even geduurd, maar al met al is er nu toch een uitspraak die gerechtigheid in
zich heeft. Al zullen de daders nooit hun straf ondergaan vrees ik. Al met al heeft Rutte
zich hierin wel goed opgesteld. Dat deugt dus zeker wel. Vind ik.
“De onderste steen boven”, is zeker niet gebeurd rondom een aantal affaires in Nederland.
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Sterker nog: daar komt helaas niet alles op tafel omdat o.a. diezelfde Rutte informatie
heeft gewist, achterhoudt en zich bepaalde zaken niet meer actief herinnert: Omtzigt,
toeslagenaffaire, mondkapjesdeal, onze premier heeft er verkeerde of niet meer actieve
herinneringen aan.
Het gaat hierbij niet direct om mensenlevens, maar toch. Er worden mensen,
gezinnen geschoffeerd. En er gaan ook nog 3 witboordcriminelen met miljoenen aan
mondkapjesgeld/belastinggeld tussenuit. Deugt van geen kant. In mijn beleving.
In Qatar zijn er naar schatting 6500 mensen volstrekt onnodig om het leven gekomen
a.g.v. het feit dat ze in een onveilige, ongezonde omgeving aan het werk waren. Dit zijn
22 volle MH 17-vliegtuigen.
Alleen al de koninklijke familie van Qatar heeft een geschat vermogen van 292 miljard. Als
nou deze Blauwbloedjes hiervan ongeveer 1% (zeg: 3.000 miljoen euro) ter beschikking
hadden gesteld voor de juiste, veilige arbeidsomstandigheden en een wat betere
beloning. Dan zouden niet duizenden gezinnen in verdriet en wanhoop zijn gestort.
En toch gaan we met “ons” Oranjeteam naar de WK voetbal. De bondscoach die het altijd
zo goed weet, steekt hier zijn kop in het woestijnzand.
Waarschijnlijk gaat onze koning er ook naar toe. En enkele politici. Want Qatar is
strategisch van belang voor Nederland. Dat weegt dus zwaarder dan 6.500 onnodige
slachtoffers.
Als een bepaald (buiten)land voor ons van strategisch belang is, dan kijken we niet op
een paar slachtoffers meer of minder.
Waarom hoeft hier de onderste steen niet boven te komen? Waarom hoeft hier niet alles
op tafel te komen?
Dat deugt toch gewoon niet? Lijkt me. Of ben ik nu een cynische populist?
Paul Wiefferink
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NIEUWS VAN KBO DE LUTTE
Woensdag 14 december om 14.00 uur
is er voor alle KBO-leden de jaarlijkse
Adventsviering in De Vereeniging.
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur.
Allereerst is er een viering met pastor Schraven. Ook leerlingen van de Plechelmusschool
zullen een optreden verzorgen. Daarna is er een gezellig samenzijn en afsluitend een
broodmaaltijd.
Woensdag 25 januari 2023 gaan we als KBO afd. De Lutte een bezoek brengen aan
Natura Docet in Denekamp.
Ook in de maand februari is er een activiteit en wel een lezing over Santiago de
Compostella. Datum, tijd en locatie worden in een volgend ‘t Luutke bekendgemaakt.

KERSTCONCERT ONBK - 11 DECEMBER - ST. PLECHELMUSKERK
Op zondagavond 11 december vindt er in de Sint Plechelmuskerk in De Lutte een
kerstconcert plaats. Dit concert wordt verzorgd door het Oldenzaals Nederlandstalig
Basiliek Koor i.s.m. het Twents Mandoline en Gitaar Orkest.
Het ONBK wordt aangevuld met een aantal leden van andere koren, waaronder
‘t Lutters Geluutke.
De aanvangstijd is 19.30 uur. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE
Gezocht: Vrijwilliger(s) voor het opzetten van kerstboom op de Luttermolen.
We zijn op zoek naar iemand of meerdere personen die jaarlijks de kerstboom willen
plaatsen op de Luttermolen aan de Kroepsweg. De persoon die het de afgelopen 15
jaren heeft gedaan, heeft aangegeven te willen stoppen. Het gaat om een zogenaamde
vlaggenmast boom of Fairybell boom. Diegene die dit zou willen doen, kan zich melden
op onderstand e-mailadres.
Wilt u reageren op de plannen en werkzaamheden
van St. Dorpsbelangen De Lutte? Laat het ons weten!
Dit kan de eerste maandag van de maand, m.u.v.
feestdagen, op het DorpsInformatiePunt in het
Dorpshoes tussen 18:30 uur en 19:00 uur of via
mail@dorpsbelangendelutte.nl
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CARNAVALSSEIZOEN BOSDÛVELKES GAAT VAN START
De Bosdûvelkes nemen op zaterdag
3 december afscheid van de jubileumhoogheden Tim en Iwan.
Op dezelfde avond worden ook de
nieuwe hoogheden gepresenteerd.
Dit allemaal op het 56ste Gravenbal in
De Vereeniging.
Gravenbal - zaterdag 3 december
Graaf Tim en adjudant Iwan kunnen
terugkijken
op
een
bijzonder
carnavalsseizoen dat later in het jaar
plaats vond door de coronapandemie.
Alles was anders dan anders maar daar
hebben de feestelijke gebeurtenissen
niet onder geleden.
De nieuwe hoogheden kunnen zich
opmaken voor een prachtig seizoen.
Dit jaar is het thema ‘Wegenbouw’
en daarmee brengt de technische
commissie een act op de bühne onder
muzikale begeleiding van het hofkapel
Dûvels Geweld en Star Light licht en
geluid.
De zaal is open om 20.00 uur.

KERSTBOMENVERKOOP BOSDÛVELKES - 3 DECEMBER
Zaterdag 3 december staat de Raad van
Elf bij Morsink Diervoeders & Hobby
om u weer te voorzien van prachtige
kerstbomen.
Tussen 9.00 en 14.00 uur kunt u terecht
voor prachtige Nordmann kerstbomen.
Deze zijn beschikbaar in verschillende
hoogtes.
Ook is de gratis bezorgservice weer
aanwezig. Dus aan gemak geen gebrek!
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DORPSLAB: GRATIS WORKSHOP LASSEN
Vanuit het DorpsLab zijn er 4 zeer drukbezochte
lasworkshops geweest: voor beginners en voor
gevorderden. Er is veel vraag naar een vervolg.
Daarom gaan we graag verder met ons onderdeel
‘Experimenteren’.
In de Tuffelkeerlkesloods zullen 2 lastafels en 2 lasapparaten beschikbaar zijn om verder te gaan met het
oefenen. Per avond kunnen maximaal 4 gevorderden
en 4 beginners deelnemen.
Inschrijven moet via www.dorpslab.com/inschrijven
want vol = vol.
Op de avond kun je je vragen stellen, je eigen laswerk meenemen en/of krijg je van
Erwin een nieuwe uitdaging om op te oefenen. Indien inpasbaar krijg je ook instructie
over veilig slijpen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Schrijf je wel in
voor de het juiste onderdeel, want onze lascoördinator is onverbiddelijk en stuurt je naar
huis als je geen gevorderde bent ;-).

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE; PERSPECTIEF
VOOR DE LANDBOUW
Remco Rijsenbrij, voormalig directeur
van Johma, heeft een eigen visie op
de lokale productie en distributie van
voedsel. Zijn ideeën bieden kansen voor
de agrariërs, horeca en andere lokaal
opererende ondernemers.
Korte ketens tussen de productie en
consumptie van voedsel, duurzaamheid
en kringlooplandbouw zijn thema’s die
in de toekomst een steeds belangrijkere
rol gaan spelen. Maar ze bieden ook
perspectief en kansen voor de boeren
in onze gemeente, de horeca en andere
lokaal opererende ondernemers.
Daarvoor is het volgens hem belangrijk de
spelers op dit gebied in kaart te brengen,
met elkaar te verbinden, de krachten te
bundelen, concepten te ontwikkelen en
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pilots op te zetten. Naast voedsel zijn dat
ook ideeën voor gewassen die kunnen
worden ingezet voor de productie van
bouwmaterialen.
Remco Rijsenbrij geeft over dit
onderwerp op donderdag 24 november
een inspirerende presentatie in Café
Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 in
Losser, aanvang 20.30 uur.
De bijeenkomst is voor iedereen vrij
toegankelijk. Belangstellenden voor dit
actuele onderwerp zijn van harte welkom.

JEUGDGALA C.V. DE BOSDÛVELKES - 9 DECEMBER
Eindelijk kan het weer! Tijd voor een
spetterend jeugdgala op 9 december in
De Vereeniging.
Nog een paar weken wachten en dan is
het tijd voor het aftreden van Jeugdgraaf
Kjell en Jeugdgravin Indy, en daarna
natuurlijk de opkomst van de nieuwe
Jeugdhoogheden. Spannend!
Met o.a. een ‘Mystery Guest’, een optreden
van Jong Nederland, dans en muziek is
het programma goed gevuld, dus kom
allemaal verkleed en in opperbeste
stemming naar deze avond.

Entree: € 4,- (incl. 1 drankje en 1 ‘hapje’)
Zaal open: 18:30 uur. Start Gala: 19:00 uur
Eindtijd: 21:30 uur
Voor ouders: De zaaldeuren zijn dicht om
alle kids veilig binnen te houden. In het
voorcafé kan gewacht worden. Vanaf 21:30
uur kunnen de kids worden opgehaald.

WINTERCONCERT ST. PLECHELMUS HARMONIE | 18 DECEMBER
Traditiegetrouw organiseert de Sint
Plechelmus Harmonie een concert in
de Plechelmuskerk op de zondag voor
Kerstmis. Dit jaar vindt het Winterconcert
plaats op zondag 18 december. Om 14:00
uur start het harmonieorkest met een
repertoire in winterse sferen.
Dit jaar is weer een gevarieerd programma samengesteld om alvast het ultieme
kerstgevoel aan te wakkeren. Zo wordt de beroemde kersthit ‘Driving Home for
Christmas’ ten gehore gebracht en speelt het orkest ‘A HollyJolly Christmas Medley’.
Een medley met alle nummers die je tijdens kerst wilt horen, met onder meer ‘Frosty
the Snowman’, ‘Santa Baby’ en natuurlijk mag ook ‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’
niet ontbreken.
Naast het kerstrepertoire staat ook muziek uit de betoverende winterfilm ‘Frozen’ en
het beroemde ‘Gabriella’s Song’ uit de film ‘As it is in Heaven’ op het programma.
Kortom een prachtige combinatie die ervoor zorgt dat het publiek alvast in
kerststemming komt op de zondag voor Kerstmis.
De presentatie is dit jaar in handen van Miriam Bekke.
Aanvang & toegang
Het concert vindt plaats in de Sint
Plechelmuskerk in De Lutte.
Aanvang: 14:00 uur. Toegang: gratis.
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UITNODIGING BIJEENKOMST WINDTURBINES DE LUTTE
De provincie start de ontwikkeling
van 4 windturbines in de buurt van de
grensovergang de Poppe in de Lutte.
Aan de andere kant van de NederlandsDuitse grens komen ook 2 nieuwe
windturbines en worden 3 bestaande
windturbines vervangen.
De windturbines aan de Duitse kant van
de grens maken geen onderdeel uit van
deze procedure en doorlopen aparte
procedures in Duitsland.

Informatiebijeenkomst
Windproject op 8 december
De ontwikkeling van de 4 windturbines
aan de Nederlandse kant van de grens
heeft invloed op uw directe leefomgeving.
We begrijpen dat dit vragen oproept.
Tegelijkertijd biedt het project ook
kansen. Daarom gaan we hierover
graag in gesprek. We organiseren een
informatiebijeenkomst op 8 december
vanaf 20.30 uur in de Vereeniging in De
Lutte. Komt u ook?
Tijdens deze avond bespreken we het
verloop van het project. Hoe kunnen we u
er het beste bij betrekken en op de hoogte
houden? Hoe zorgen we voor minimaal
50% lokaal eigendom? Hier kunnen we uw
input goed bij gebruiken.
De verschillende partijen
Bij dit project zijn verschillende partijen
betrokken, ieder in hun eigen rol:
16

• Provincie Overijssel is het zogenoemde
bevoegd gezag. Zij doorloopt de
procedures en toetst de plannen aan
divers beleid en wetgeving.
• Prowind is de initiatiefnemer en
ontwikkelaar. Zij maken de plannen
en zorgen ervoor dat de windturbines
gerealiseerd worden. We willen graag
dat er bij het project sprake is van 50%
lokaal eigendom. Dit betekent dat
inwoners en ondernemers collectief
mede-eigenaar kunnen worden van de
windturbines. Het is dus mogelijk dat er
naast Prowind nog een initiatiefnemer
deelneemt als partner aan dit proces.
Hierover wordt meer info gegeven
tijdens de bijeenkomst evenals over hoe
u initiatiefnemer kunt worden.
• Gemeente Losser zorgt, samen met
de provincie Overijssel, voor de
communicatie tussen u en de andere
partners. De gemeente helpt alle
inwoners om mee te praten in dit
project. Ook ondersteunt de gemeente
bij initiatieven voor lokaal eigendom.
• Natuur en Milieu Overijssel helpt u als
u wilt participeren in het project of zelf
initiatiefnemer wil worden.
Meer informatie:
• Over de inhoud van het plan kunt u
contact opnemen met Rolf Koster, de
projectleider van Prowind:
koster@prowind.com.
• Over lokaal eigendom kunt u contact
opnemen met Leander Broere van
Natuur en Milieu Overijssel:
l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.
• Over de Procedure v/h Provinciaal
Inpassingsplan en/of de projectbesluitprocedure kunt u contact op
nemen met Iris Wolters:
i.wolters@overijssel.nl.

THUISWEDSTRIJDEN
SV DE LUTTE HANDBAL
Dinsdag 29 november

Zaterdag 17 december

20.30

9.20 de Lutte F1 – Olympia HGL F1
9.40 de Lutte F1 – de Tukkers F2
10.20 de Lutte F1 – BWO F1#
(F1 wordt gespeeld in toernooivorm)
14.45 de Lutte E1 – Combinatie 64 E2 E2#
15.40 de Lutte D1# – Olympia HGL D2
16.25 de Lutte C1 – ZVBB’21 C1
18.25 de Lutte Ds3 – WHC DS 4
19.35 de Lutte DS2 – Cabezota DS 1
20:45 de Lutte DS1 – Stevo Ds2 Ds1

de Lutte DMW1 – Stormvogels DMW2

Zaterdag 3 december
14.45
15.40
16.25
17.25
18.25
19.35
20.45

de Lutte E1– Stormvogels E2
de Lutte D1 – Hacol ‘90 D2
de Lutte C1 – DHV C1
de Lutte B1# – Stormvogels B2
de Lutte DS3 – DHV DS3
de Lutte DS2 – Cabezota DS 1
de Lutte DS1 – DHV DS 1

Kijk voor het volledige overzicht en actuele informatie op de website handbal.svdelutte.nl

THUISWEDSTRIJDEN
VOLLEYBALVERENIGING
LUTHERIA
Vrijdag 25 november

Zaterdag 3 december

19.00
19.00
21.00

09.00
09.45
10.30
10.30
13.00
15.00
15.00

Lutheria DS 3 – Ti-Volley DS 1
Lutheria DS 1 – Krekkers DS 3
Lutheria DS 2 – Klumpers VVA DS 1

Zaterdag 26 november
09.00
09.00
10.30
10.30
13.00
13.00
15.00

Lutheria N5 3 – Twente ’05 N5 3
Lutheria N6 1 – Arcade Pollux N6 3
Lutheria N5 3 – Volley ’68 N5 4
Lutheria N6 1 – Ti-Volley N6 1
Lutheria MA 2 – Arcade Pollux MA 2
Lutheria MB 1 – Arace Pollux MB 1
Lutheria MC 1 – Rosstars MC 2

Vrijdag 2 december
19.00

Lutheria DS 3 – Kuipers Flevoll DS 3

Lutheria N5 2 – Saasveldia N5 1
Lutheria N5 1 – Time Out’75 N5 1
Lutheria N5 1 – Havoc N5 1
Lutheria N6 1 – ISIVOL N6 1
Lutheria MB 1 – Ti-Volley MB 1
Lutheria MA 1 – Set-Up ’65 MA 1
Lutheria MC1 – Tornado Geesteren MC3

Zaterdag 10 december
15.00
15.00

Lutheria MA 1 – Apollo 8 MA 1
Lutheria MC 1 – Krekkers MC 4

Kijk voor het volledige overzicht en actuele
informatie op de website www.lutheria.nl of
bezoek Facebook.com/lutheriadelutte
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KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE

Zondag 27 november: Ceciliafeest
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: pastor T. van Vilsteren
Lectrice
: mevr. B. Alberink
Woensdag 30 november
19.00 uur
: Communieviering Voorganger: pastor J. Kerkhof Jonkman
Zondag 4 december
09.00 uur
: Eucharistieviering m.m.v. dameskoor
Voorganger
: pastoor T. Munsterhuis
Lectrice
: mevr. G. Maseland
Misdienaars
: Christiaan en Michelle Steenbekke
Woensdag 7 december
19.00 uur
: Eucharistieviering voorganger: pastoor T. Munsterhuis
Zondag 11 december:
09.00 uur
: Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger
: dhr. B. Elferink
Lectrice
: mevr. T. Hesselink
Woensdag 14 december:
19.00 uur
: Communieviering voorganger: pastor I. Schraven

INTENTIES
Woensdag 21 nov. : Hubert Sweerts.
Zondag 27 nov.

Jaargedachtenis
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: Ouders Pross-Welhuis,Marietje Punt, Ouders Jeunink-Pots, Ouders
Dierselhuis-Bosch, Johan grote Beverborg, Johan Beernink (Hoge
Kavik), Thea Sanderink-Butmeijer, ouders Bekkedam-Notkamp,
Herman van Langen, Stientje Zwijnenberg-Kamphuis.
: Ouders Wigger-Rakel, Ouders ter Beek-Schurink, Frans
Zwijnenberg, Echtpaar Oosterbroek-Oude Hengel, Ouders ProssWelhuis, Marie Breukers-Brummelhuis, Jan Volker, Herman Pünt,
Jan Rolink.

Zondag 4 dec.
Jaargedachtenis
Zondag 11 dec.
Jaargedachtenis

: Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Lenfert-Nijhuis, Jose ZanderinkHulshoff, Stientje Zwijnenberg-Kamphuis.
: Ouders Blockhuis-Olde Hendrikman, Truus Egberink-Grashof,
Jozef Scheper, Frans Brookhuis.
: Jan Mensink, Gerhard Koertshuis, Jan Kuipers, Herman en Leny
Nijhuis-Kleijhuis, Johan Grashof, Thea Sanderink-Butmeijer,
Stientje Zwijnenberg-Kamphuis.
: Ouders Mensink-Harbert, Betsie van Langen-Homan, Herman
Nijhuis (Past. Geerdinkstraat).

PASTORPRAAT
Op weg naar Kerstmis wachten we op wat komen gaat. Daartoe nodigt deze tijd –de
Advent– ons uit.
Een groot deel van ons leven bestaat uit wachten: wachten op de trein, op een reactie,
op een opname in het ziekenhuis, een uitslag. Veel mensen wachten op bevrijding en
vrede en gelijke verdeling van de welvaart. Wachten kan ons vermoeid maken, ja zelfs
“slopen”, we kunnen er gespannen of angstig van worden, ons wachten kan ook een
passief afwachten worden: “we zien het allemaal wel, het is niet anders.”. Het wachten
van de Advent is een actief wachten, een vérwachten, een hoopvol wachten op wat
komt door je laten verwonderen, je hart te openen voor wat komen gaat. Zoals het
joodse volk dat bleef uitzien naar de komst van degene die aangekondigd was, zoals
monniken die ’s nachts opstaan om uit te zien naar het aanbreken van een nieuwe dag,
zoals de ouder die erop vertrouwt dat zijn kind de goede weg zal vinden en de oma die
blijft hopen dat het contact met de kleinkinderen hersteld zal worden. Telkens weer zien
mensen uit naar de overwinning van het licht in hun duisternis. Dat is lang niet altijd
gemakkelijk; het vraagt van ons de nodige oefening, telkens weer. De Advent nodigt ons
uit om steeds weer te proberen, iedere dag opnieuw, dat je mag verwachten dat er iets
nieuws begint en dat we met Kerstmis gaan vieren: de geboorte van Jezus, “Immanuel”,
God met ons. Een goede, verwachtingsvolle tijd toegewenst op weg naar Kerstmis!
José van den Bosch PW

BESTE MENSEN
Naar aanleiding van berichten in de krant Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt
over het langzaam afschalen van Woord- en Communievieringen in het weekend. Het
is een voortzetting van het beleid dat in 2011 gepresenteerd is. De Kardinaal wil dat we
gezamenlijk Eucharistie vieren op zondag. Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat
er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan alleen de mis.
De artikelen die hierover geschreven worden melden dat, ten onrechte. Want de Woorden Communievieringen worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook
parochiële voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs. Waar het om gaat is:
dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de parochies zo ingericht moeten zijn, dat er
in het weekend maximaal Eucharistie gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord- en
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Communievieringen. Bij uitzondering kan er nog een woord- en communieviering
gehouden worden in geval van afwezigheid van een priester.
Als er geen eucharistie gevierd kan worden kunnen er wel andere vieringen plaats
vinden in het weekend, zoals bijvoorbeeld gebedsvieringen, vespers, vieringen met
kinderen en nog veel meer. Bovendien blijft het door de week gewoon mogelijk om
in onze kerken en in de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu,
de komende vijf jaar, en daarna. De parochiële voorgangers die zich ook nu daarvoor
inzetten, kunnen dat gewoon blijven doen. Wij danken hen voor hun onmisbare inzet.
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team en vice-voorzitter parochiebestuur. Vice voorzitter parochiebestuur

MET JOZEF OP WEG NAAR KERSTMIS
We komen bijeen rond Jozef, die vaak in de schaduw van Maria staat maar die we in
deze bijeenkomsten naar voren halen om ons door hem te laten inspireren in deze
Adventstijd. Na een korte inleiding lezen we een tekst uit het evangelie volgens
Matteüs. We bespreken de tekst om vervolgens te ontdekken wat deze met ons eigen
leven te maken heeft.
Data: donderdagen 8, 15 en 22 december 2022 Tijd: 19.45 – 21.30u (inloop vanaf
19.30u) Plaats: parochiecentrum Denekamp.
Begeleiding en informatie en aanmelding: José van den Bosch, pastoraal werker
parochie Lumen Christi, tel: 06-13 646 717. Mailadres: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

BERICHT VAN DE DOOPWERKGROEP DE LUTTE
In 2021 zijn er 13 kinderen gedoopt in onze kerk. Voor het dopen gebruiken we
Jacobsschelpjes. Op 27 november a.s. vindt er in de dagkapel een schelpjes-bijeenkomst
plaats obv pastor Ingrid Schraven. Voor deze bijeenkomst, die ongeveer een uurtje
duurt, zijn de betreffende gezinnen uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de
doopkaarsen aangestoken, worden de kinderen beziggehouden en gaan de ouders
in gesprek met elkaar. Tijdens de doopvoorbereiding is er al kort over gepraat: je kind
groeit op en gaat vragen stellen die niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn.
Kinderen verwachten echter wel dat ouders overal een antwoord op hebben. Natuurlijk
heb je dat niet, maar jullie staan wel voor de taak je kind te begeleiden. Hoe doe je dat?
Hoe ga je met geloof om naar kinderen toe. Moet er op alles een antwoord zijn?
Ook wordt er gevraagd welke behoefte er is en wat men van verwacht van “de Kerk”.
Samen sluiten we af met een lichte broodmaaltijd.
Namens de doopwerkgroep de Lutte. Irma Onland

VASTEN EN ADVENTPROJECT 2023
Landarbeidersbeweging MTC in Guatemala is een vereniging voor integrale ontwikkeling
van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale pastoraat in San
Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op de koffieplantages.
Via parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die zich later omvormden tot
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verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee van de bisschop (Ramazzini) was
om mensen zelf een stem te geven waarmee ze hun levensomstandigheden kunnen
verbeteren, door hen op te leiden en te organiseren.
Op dit moment bestaat MTC uit 10 gemeentelijke ontwikkelingsverenigingen die zijn
georganiseerd in verschillende raden: politiek, jongeren, vrouwen, ontwikkeling en
woning). Deze raden proberen een antwoord te bieden op de verschillende problemen
waarmee ze te maken hebben: slechte arbeidsomstandigheden, weinig kansen op
een baan, geweld tegen vrouwen, slechte woningen, etc.) MTC werkt daarbij samen
met organisaties op lokaal, departementaal, nationaal en internationaal niveau, zoals
vakbonden, de inheemse bevolkingsraad, en de mondiale christelijke arbeidersbeweging).
MTC wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van elk van
de gemeentelijke verenigingen. Ze worden daarbij ondersteund door een team van 18
betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten.
Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten te
verdedigen en de levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen van een
sociale en solidaire economie. MTC wil onderstaande projecten financiëren en daarbij is
uw financiële ondersteuning zeer gewenst.
1. Bouw school in Nueva Primavera, De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur
lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen
krijgen nu les in een eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt
gestopt en er werkt één leraar voor zes verschillende groepen.
2. Trainingen vrouwenraden. Trainingen voor vrouwenraden van regio´s Boca-Costa,
Altiplano en Valle. Vrouwen zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het
recht op onderwijs zonder geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te
maken hebben met geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte
leerprestaties beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met
het “pastoraat voor jonge kinderen”.
Pastor Tom van Vilsteren

ST. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART
Tijdens de 110e St.Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel op zondag 16 oktober is
onze plaatsgenoot dhr. Gerhard Kortman, wonende Dorpsstraat 54. op bijzondere wijze
gehuldigd met zijn 40 jarig jubileum als pelgrim naar deze bedevaart. Dit is zeker een
felicitatie waard.
Gerardus dag kalender 2023.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen, met aanzet tot nadenken
onder het motto: Elke dag een beetje spirit! De kalender is te bestellen of te verkrijgen bij
Gerard Gervink, Appelvinkstraat 39, telefoon 06-23 590 628.
De verkoopprijs voor het kalenderblok is 9 euro. Schild is gratis. Een leuk jaar cadeau
voor de komende feestdagen. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten paters Redemptoristen in Wittem (L).
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Secretariaat Locatie De Lutte:
Plechelmusstraat7, 7587 AL, De Lutte
Tel: (0541) 551 203, E-mail: delutte@lumenchristi.nl
Openingstijden;
		

Woensdagmorgen:
Woensdagavond:
Vrijdagmorgen:

10.00 – 10.30 uur
18.00 – 19.00 uur
10.00 - 10.30 uur

• Kijk voor informatie over kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving
en ziekenzegening op de website of bel (0541) 353 551 (ma. t/m vr. 9.00 - 11.30 uur)
• Telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam: zie website
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren: Bel 06-57 940 901
• Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk 06-12 925 413 (werkdagen 10.00 - 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48 RABO 0130 3914 41
Website: www.lumenchristi.nl
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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

