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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, editie 1, loopt van 3 januari tot 24 januari 2023.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 december a.s. voor 20:00 uur via e-mail.

Huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte

Voor waarneming tijdens kantooruren kunt 
u de dienstdoende huisarts bereiken via het 
reguliere praktijk telefoonnummer.  
Luister de gehele tekst af.  0541 - 551 355 

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 
17:00 uur en in het weekend kunt u bellen met 
de Spoedpost Huisartsen Twente in Hengelo 
via telefoonnummer 088 - 555 11 55

Prikpost Medlon De Lutte  088 - 463 35 66
Unilabs / Medlon prikt 3x per week bloed in 
het Gezondheidscentrum: maandagochtend, 
woensdagmiddag en vrijdagochtend. 

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!

Fijne Feestdagen
en een gelukkig en gezond 2023

W I J  W E N S E N  J O U

mailto:luutke%40dorpshoes.nl?subject=
mailto:luutke%40lumenchristi.nl?subject=
mailto:delutte%40lumenchristi.nl?subject=
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JAARKALENDER

 December
13 Zij-actief: Gezellige suprise-avond
14 KBO Adventsviering
14 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
14 Slipjacht De Lutte en Beuningen 11:30 uur
14 Kerst bloemschikavond -Dorpshoes
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 Dorpshoes: Kuierwandeling
28 Oudejaarsconferance -Dorpstheater 

 Januari
  4 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur
11 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
18 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur

21  1e Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 
22  2e Gala Bosdûvelkes 14:30 uur
24 Zij-Actief: Kerkviering om 19:00 uur
25 KBO Bezoek Natura Docet
25 Dorpshoes: Kuierwandeling
25 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
27  3e Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 
28  4e Gala Bosdûvelkes 19:30 uur 

 Februari
  4 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur
  5 Carnaval Open Dag - Hallen De Lutte
  8 Repair Café De Lutte 19:00 - 20:00 uur
11  Carnavalsmis - St. Plechelmuskerk
14 Zij-Actief: Jaarvergadering om 19:30 uur
15  Carnaval Wagen aanbieden
15 Kruisjassen SV de Lutte - 20:00 uur 

HEEL DE LUTTE BAKT!!!

Hiervoor zoeken we thuisbakkers die 
een mooie, lekkere taart kunnen bakken 
en hiermee een prijs willen winnen.

De taarten worden beoordeeld door een 
professionele jury. 

Opgave kan bij  ‘t Theeluttke of bel
06-21 514 051.

KERSTFAIR ZATERDAG 17 DECEMBER - KERKPLEIN DE LUTTE

Op zaterdag 17 december wordt er van 16.00 uur tot 20.00 uur op het Plechelmusplein 
een gezellige kerstfair gehouden.

Verschillende verenigingen uit De Lutte verkopen artikelen van de centrumspecialisten 
en delen mee in de opbrengst voor hun clubkas. Natuurlijk zijn er meerdere leuke 
kraampjes, helemaal in kerstsfeer met hele mooie spulletjes. 

Aan iedereen is gedacht, jong en oud. Dus een bezoekje is echt de moeite waard! 



4

BROERS VOLKER NIEUWE HOOGHEDEN VAN DE BOSDÛVELKES

Mathijs Volker (28) mag zich de nieuwe hoogheid noemen van carnavalsvereniging 
De Bosdûvelkes. Hij wordt dit seizoen vergezeld door zijn broer Remco (22) als 
zijn adjudant. De lijfspreuk van de kersverse hoogheden: “Dit joar zet wie oonze 
trekkers eff’n in de hal, de gebroeders Volker viert Carnaval”.

In een overvolle zaal op zaterdag 3 december traden de jubileumhoogheden 
Tim en Iwan af om plaats te maken voor het 56ste hoogheden duo. De leden van 
de technische commissie hadden voor deze avond het thema “wegenbouw” als 
uitgangspunt genomen voor een hilarische opkomst. Uitgedost als stratenmakers 
van de gemeente Losser werd de nieuwe graaf tevoorschijn getoverd uit een Dixi.

Roots
De hoogheden zijn geen onbekenden in het Lutters carnavalsleven. Zo was Mathijs in 
2007 al eens jeugdadjudant en Remco in 2013 jeugdgraaf bij De Bosdûvelkes.
Beide broers zijn betrokken bij de wagenbouw van de vereniging. Mathijs is vaste 
chauffeur van de carnavalswagen tijdens de diverse optochten, echter hij zal dit jaar 
verstek moeten laten gaan. Remco is al sinds zijn achttiende lid van de Raad van Elf. 
Ook Mathijs heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van deze raad.

Drie generaties
Mathijs is mede-eigenaar bij loon- en grondverzetbedrijf Volker (3de generatie) en 
Remco zit in het derde jaar HBO Civiele Techniek en draagt ook zijn steentje bij in dit 
familiebedrijf.
Beide heren hebben een relatie. De graaf heeft in oktober dit jaar zijn ouderlijk huis 
verlaten en woont nu samen met de uit Losser afkomstige Tanja (22) in De Lutte, 
terwijl Remco nog regelmatig voor zijn vriendin Chanel (21) op en neer reist tussen 
De Lutte en Denekamp.
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KRUISJASSEN SV DE LUTTE 2023

SV de Lutte start in het voorjaar 2023 weer de Kruisjascompetitie. Er wordt op 6 
woensdagavonden gekaart om dagprijzen. Van die 6 avonden tellen de beste 4 
avonden mee voor wederom prachtige eindprijzen.

Op de volgende woensdagen wordt er gekaart, aanvang 20.00 uur in de kantine:

Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar!          Kaartcommissie SV de Lutte

• 4 januari
• 18 januari

• 1 februari
• 15 februari

• 1 maart
• 15 maart
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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.
 
Hoi! Jurran Visschedijk hier! Ik heb de 
eer om de Dorpsmobiel van Melanie 
Olde Riekerink te krijgen! 

Leuk! Kun je je even voorstellen aan de 
lezers van ‘t Luutke?
Mijn naam is Jurran Visschedijk, 26 jaar 
en uiteraard woonachtig in het prachtige 
en bruisende De Lutte! Ik ben in het 
dagelijks leven werkzaam bij de Jong & 
Laan Accountants in Enschede als senior 
assistent accountant. Verder speel ik op de 
zondagen m’n wedstrijden bij het 3e elftal 
van SV De Lutte. Daarnaast redelijk actief 
in het verenigingsleven, maar ook actief als 
ledenraadslid bij de Rabobank en actief in 
de lokale politiek namens het CDA om onder 
andere de Lutter belangen te dienen! Tot 
slot ben ik een liefhebber van de bergen en 
de wintersport, kom ik graag met mensen in 
contact en houd ik van gezellige momenten 
met familie en vrienden!

En dan een vraag van de vorige eigenaar van de Dorpsmobiel aan jou: Wat vind je van 
de Hellehondsdagen?
De Hellehondsdagen zijn al decennialang een begrip in de regio. Het is een gezellig feest 
waar veel Luttenaren samenkomen. De wil en de drive bij de verschillende commissies 
om iets te organiseren voor ons dorp vind ik prachtig. Hierbij denk ik onder andere aan de 
Hellegames, Beachgames en Proef & Geniet. Dat brengt saamhorigheid! Ik hoop wel dat 
er volgend jaar weer een dorpsloop en een wielertocht worden georganiseerd. Dat waren 
toch altijd wel echte publiekstrekkers op de zaterdag met veel toeschouwers en deelnemers 
van buiten De Lutte. Het mooiste onderdeel van de Hellehondsdagen blijf ik de veiling op 
zondagmiddag vinden. Onder andere mijn vader Hans en Jos Senger zijn hier ooit mee 
gestart en het is inmiddels uitgegroeid tot een gezellige en soms hilarische bijeenkomst 
waar veel geld voor het goede doel wordt opgehaald, namelijk de Lutter gemeenschap. 
Kortom, ‘de Hellehondsdagen’ is een evenement om trots op te zijn als Luttenaar!
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Met jouw politieke interesse houden alle problemen die er spelen jou waarschijnlijk 
flink bezig. Over welke crisis maak je je de meeste zorgen?
Hoewel elke crisis ernstig is, maak ik mij wat Nederland betreft de meeste zorgen om de 
toenemende armoede bij (werkende) gezinnen. Steeds meer gezinnen, waarvan beide 
ouders werken, moeten hun best doen om financieel niet onder te gaan. En dat terwijl de 
werkloosheid laag is. Verder maak ik mij ook ernstig zorgen over de crises in de landbouw 
(stikstof, water, mest). Afgelopen maanden ben ik bij meerdere boeren geweest die hebben 
laten zien wat de impact van een beslissing in Den Haag is voor hun bedrijf. Het eenvoudige 
denken van vele bestuurders en politici over deze prachtige sector heeft veel kapot gemaakt. 
Het al dan niet opkopen van een boerderij is namelijk niet de oplossing, maar versterkt juist 
de verschillen tussen stad en platteland. De stikstofuitstoot is dan op papier verminderd, 
maar de leefbaarheid in dorpen als De Lutte gaat er op achteruit en de ondermijnende 
activiteiten in het buitengebied nemen toe. Daar waar ik mijn invloed kan uitoefenen zal ik 
dat zeker niet laten en trekken we waar mogelijk met collega raadsleden uit NO-Twente op.

Met welke Luttenaar zou je graag een keer een dag van leven willen ruilen?
Met niemand! Ik ben blij met de situatie hoe ik het nu heb. Ik spreek veel mensen, woon in 
een mooi dorp en d’r is veel reuring! Dat maakt dat ik niet zo snel wil ruilen met een andere 
Luttenaar! Ik ben trots op het nest waar ik uit kom en dat ruil ik zeker niet zo snel in haha!

Heel wat anders. Wie wordt er wereldkampioen in Qatar en hoever komt ons NL 11-tal?
Haha! Ik denk dat Argentinië met de hoofdprijs ervandoor gaat. Ik gun het Messi in ieder 
geval. Nederland haalt de kwartfinale. Dat is een prima prestatie gezien de selectie die het 
nu heeft. Mochten ze dan toch kampioen worden dan hebben ‘we’ het goed gedaan haha!

En dan nog maar een blik in de glazen bol. Wie denk je dat zaterdag 3 december als 
nieuwe graaf van CV De Bosduvelkes wordt gepresenteerd? 
Ik zou het echt niet weten... Ik gok er wel op dat het een man en een vrouw zijn. Ik wens hen 
in ieder geval ontzettend veel plezier komend carnavalsseizoen. Mooi dat het na enkele 
jaren met vele beperkingen nu eindelijk weer op de oude manier door kan gaan!

Je hebt je enorm ingezet voor de bouw van woningen voor jongeren die graag een 
betaalbaar huis in hun dorp willen kopen. Kun je ons een kleine update geven? Anders 
gezegd: hoe hangt de vlag erbij?
We zijn inmiddels al een tijdje bezig om een en ander letterlijk en figuurlijk van de 
grond af te krijgen. Dat leek in eerste instantie goed te gaan, maar door verschillende 
omstandigheden is het project op het Luttermolenveld nog niet doorgegaan. Desondanks 
houden we de hoop dat ook hier in 2023 weer een nieuwe start wordt gemaakt. 
Verder wordt er wél naar alle waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal gestart met de 
ontwikkeling van een blok van 7 woningen op de locatie waar voormalig autogarage Olde 
Theussink zat. Dat is een eerste stap in de goede richting. Daarnaast blijven we aandringen 
op gemengde woningbouw in De Lutte Noord en zijn we in gesprek over enkele andere 
(ietwat kleinere) locaties. Kortom, er speelt van alles, maar we moeten ook eerlijk zijn dat het 
langer duurt dan gehoopt (mede dankzij corona, stikstof, regelgeving). Desondanks blijven 
we ons inzetten om het doel te bereiken: jongeren behouden voor De Lutte!
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Zou je ook een gênant moment uit jouw leven met ons willen delen waar je nu achteraf 
best wel om kunt lachen?
Ik denk dat er ongetwijfeld momenten zijn geweest waar ik heb gedacht: ‘Dit moet mij weer 
overkomen’. Of dat nou echt gênant was, weet ik niet. Zo heb ik zeker foto’s of berichten in 
een app gestuurd die daar niet naar toe moesten, een verkeerde collega gemaild of ben ik 
na het uitgaan in het verkeerde bed gestapt. Voor velen vast en zeker herkenbaar.

Heb je nog een mooie vraag voor de volgende eigenaar van de Dorpsmobiel?
Wat staat bovenaan je bucketlist om in 2023 te doen?

Dankjewel voor het leuke interview Jurran! Je mag de Dorpsmobiel weer 
doorgeven. We zijn benieuwd wie we ‘aan de lijn’ gaan krijgen.

(vervolg van pagina 6 en 7)

NIEUWS VAN ST. DORPSBELANGEN DE LUTTE

REPAIR CAFÉ VAN 28 DECEMBER
GAAT NIET DOOR 
Omdat op deze avond een voorstelling van 
het Dorpstheater is gepland, komt het Repair 
Café te vervallen.  

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

Dank en vriendelijke groet,
St. Dorpsbelangen de Lutte

ALZHEIMERCOLLECTE 2022
IN DE LUTTE EN BEUNINGEN

Opbrengst € 1.732,49
Allen hartelijk dank voor uw gift.

Namens de coördinatoren
Els en Willie Nijhuis
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TE KOOP : ZONNEPANELEN VAN ENERGIE COÖPERATIE 
GREUNER BIJ PROJECT BERNING!

Wilt u samen met Greuner de komende 
15 jaar ook zonne-energie opwekken?
Energiecoöperatie Greuner heeft een 
nieuw project gereed in Beuningen. Aan 
de Lutterzandweg zijn in oktober 272 
panelen gelegd op een schuur bij de 
familie Berning. De levering van stroom 
zal nog dit jaar beginnen. Per jaar zullen 
de zonnepanelen ongeveer 90.000 kWh 
gaan leveren.

Het gaat hier om een Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)-regeling met 
een gegarandeerde opbrengst. De terugleververgoeding die de energiemaatschappij 
betaalt, wordt hierbij aangevuld door de overheid met subsidie tot 14,6 ct/kWh.

Aan deze regeling kunnen inwoners en bedrijven uit De Lutte meedoen. Ook mensen 
die zelf thuis al zonnepanelen hebben of al eerder panelen hebben aangeschaft bij 
Greuner. Het kan worden gezien als een investeringsregeling.

Je kunt meedoen door certificaten te kopen, die € 275,- per stuk kosten. Een certificaat 
komt ongeveer overeen met een paneel. Elk certificaat zal 15 jaar lang ongeveer € 
34,40 per jaar opleveren. Na 15 jaar heeft een certificaat dus circa € 516,- opgeleverd 
en dat is een winst van € 241,-. Mocht de stroom duurder verkocht kunnen worden 
dan 14,6 cent dan zal de uiteindelijke winst hoger uitvallen. Niet slecht als geld op de 
bank vrijwel niets oplevert!

Project Berning is het vierde dak dat Greuner samen met zijn leden vol legt in een paar 
jaar tijd. De familie Berning krijgt uiteraard een vergoeding voor hun dak. Eerdere 
zon-op-dak projecten van Greuner zijn:
1. Project Kuipers (tuincentrum aan de Beuningerstraat, De Lutte): 197 zonnepanelen.
2. Project ‘t Trefpunt in Weerselo: 190 zonnepanelen.
3. Project Manege Rossruiters in Rossum: 300 zonnepanelen. Daar zijn ook nog 

panelen beschikbaar.

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan geheel vrijblijvend in op de website van Greuner: 
www.greuner.nl en geef aan hoeveel panelen je zou willen hebben. Greuner neemt 
dan hierover contact met je op.
Zonnepanelen van Greuner zijn dus goed voor je portemonnee en goed voor het 
milieu, want je helpt mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo maken we 
samen met elkaar De Lutte en omgeving duurzamer en houden we energie betaalbaar.

https://www.greuner.nl
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Op het moment dat ik deze column schrijf, is Japan uitgeschakeld door penalty’s en 
wacht er op Cristiano Ronaldo een aanbod van 200 miljoen euro om in de woestijn 
te gaan voetballen. 

Er zijn veel gekke dingen gebeurd dit WK maar dit aanbod is toch werkelijk van het 
zotte. Het WK waarin ik mij afvraag hoe vaak alle spelers naar de kapper gaan, voor elke 
training of wedstijd? De trend is geblondeerd en strak opgeschoren, wanneer komen 
deze kapsels in de Eredivisie? 
Verder lag er een boek van Sinterklaas in mijn schoen over de eerste 18 jaar van mijn leven. 
Voordat de penalty’s begonnen snel gekeken naar de Top 10 van mijn geboortejaar. Op 
nummer 1 staat “Huilen is voor jou te laat” van Conny en de Rekels, en op 10 staat “I 
don’t believe in if anymore” van Roger Whittaker, zeer toepasselijk voor alle teams die 
inmiddels het toernooi hebben verlaten. Nummer 9 “Paranoid” is voor alle Messifans, 
mocht Argentinië geen wereldkampioen worden. Misschien moet de “Hand van God“ 
nogmaals worden ingezet. 

Nogmaals over muziek gesproken. Een aantal weken geleden was ik op zaterdagmiddag 
in de kroeg waar livemuziek werd gespeeld. Een oude kroeg met kleedjes op tafels, ik 
hou ervan. Een stel oude rockers met een goede jonge zangeres die de borrelnootjes 
van tafel zong, dit is een compliment! 
Na het optreden werd ik aangesproken op mijn columns en ik kreeg de vraag of ik niet 
iets kon schrijven waarom er geen jonge bandjes optreden. Ik weet niet zoveel van 
bandjes en misschien zijn ze er misschien wel niet. Maar mochten ze er wel zijn, dan 
moet er ergens een manier zijn om ze op het podium te krijgen. I

k heb wel een idee hierover. Hoe mooi zou het zijn dat die bandjes, elk genre is welkom, 
zou kunnen optreden op zaterdagmiddag rond 16.00 uur in een gezellig en leuk 
café, bij voorkeur met een dansvloer. En hebben ze nog geen repertoire? Ik heb een 
TOP2000 stemlijst die wel enig inspiratie kan geven. Maak er een kampioenschap van 
of een battle. Jonge rockers versus oude rockers die beiden hun versies spelen van een 
bestaande nummers en het publiek is de jury. Of een artikel in de TC Tubantia, ik ken wel 
een journalist die weet wat goede muziek is. Een optreden tijdens de Hellehondsdagen 
en/of als veilingitem voor een feestje. Als onze veilingmeesters de trui van Jossie kunnen 
verkopen dan is dit een makkie. 
Het voordeel van jonge bandjes is dat ouders vaak meekomen, ooms en tantes graag 
meegaan naar de kroeg en de rest van de familie, vrienden volgen vanzelf. Het voordeel 
voor de kroegeigenaar is dat de kroeg op tijd vol zit, gratis livemuziek en een volle 
dansvloer en daar worden mensen dorstig en hongerig van. 

TOGETHER, WE CAN COME AN END…
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Ik zeg doen, moet niet zo moeilijk te regelen zijn. Waar zijn die bandjes? Ik roep ze op en 
daag ze uit tot een optreden. Welke kroegbaas geeft ze een podium? Nu Rock around 
the Hellehond (je weet wel, die zaterdagavond in oktober met livemuziek in alle cafés) er 
niet meer is, lijkt mij dit een mooi alternatief voor de zaterdagmiddag. Ik vertrouw erop 
dat dit gaat lukken, hopelijk gaat dit een vervolg krijgen. En misschien is diegene die mij 
vroeg om deze oproep te doen in mijn column zo gek om een blazerssectie te vormen 
bij een optreden. Het zou geweldig zijn, together we can come an end…

Monique Greftenhuis

ACTIVITEITEN ZIJ-ACTIEF DE LUTTE

Allereerst voor alle leden: Fijne feestdagen en een goed begin van 2023!

S.v.p. noteren in jullie agenda:
• 24 januari 

Kerkviering. Daarna uitleg over Caritas door Tom van Vilsteren. Aanvang 19.00 in de 
kerk. Daarna in De Vereeniging.

• 14 februari 
Jaarvergadering + huldiging jubilarissen + ? Aanvang 19.30 uur in de Vereeniging.

• 14 maart 
Bloemschikken o.l.v. Maurien Wiggers. Aanvang 19.30 uur in De Vereeniging.

Let ook op Facebook. Hierin staat ook maandelijks info over Zij-Actief.

NIEUWS VAN KBO DE LUTTE

De KBO afd. De Lutte wenst iedereen: 
Fijne Feestdagen en veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar!

Woensdag 25 januari 2023 gaan we als KBO afd. De Lutte een bezoek brengen aan 
Natura Docet in Denekamp. Dit gaat alleen door als er voldoende deelname is. Graag 
opgave vóór 15 januari 2023 bij Marian Voerman (0541) 551 805 of 06-42 344 373. 
Het vertrek is dan om 14.00 uur bij Erve Boerrigter. We gaan met eigen vervoer. Eventuele 
bijdrage in autokosten € 2,- per persoon. De entree is voor eigen rekening. Met de 
Museumkaart hebt u gratis toegang. 

Donderdagavond 23 februari om 19.30 uur organiseert de KBO afd. De Lutte in Erve 
Boerrigter een lezing over Santiago de Compostella. Henri uit het Broek en Tonnie Bekke 
zullen vertellen over de tocht die zij gemaakt hebben. 
Aanmelden kan bij Marian Voerman (0541) 551 805 of 06-42 344 373. 
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SNERTLOOP SUPERMOOI VERLOPEN!

Zondag 4 december 2022 hebben ruim 1.000 deelnemers in De Lutte genoten van 
een mooie winterse Snertloop. Het was wel koud, maar de sfeer was ontspannen en 
gezellig.

Loopgroep De Lutte heeft veel positieve reacties ontvangen van deelnemers. 
We zijn dan ook trots en dankbaar voor de vele hulp die wij van vrijwilligers en 
sponsoren hebben gekregen bij de organisatie van het evenement. Zonder deze 
actieve medewerking kunnen we niet zo’n mooi hardloopevenement in ons dorp 
organiseren. De 36ste editie van de Snertloop was dus een succes!

Het aantal jonge deelnemers op de 2,5 km was dit jaar groter dan ooit en dat stemt 
Loopgroep De Lutte positief. Hardlopen is een heerlijke sportieve bezigheid in de 
buitenlucht die goed te combineren is met andere sporten. 
Het startschot van de 9,6 km werd die dag gelost door de kersverse Graaf Mathijs en 
Adjudant Remco van de Bosdüvelkes. De gebroeders Volker waren de avond ervoor 
net opgekomen als nieuwe hoogheden van De Lutte. 33 Minuten na dit startschot 
kwam de eerste deelnemer alweer over de finish. Bij de heren won Rutger Johannink 
uit Denekamp de wedstrijd en bij de dames Susan Hesselink uit De Lutte. 
Speciaal voor ’t Luutke hebben we van de 51deelnemers uit De Lutte even alle toppers 
op een rij gezet. Overige uitslagen en foto’s van de dag zijn te vinden op de website: 
www.loopgroep.nl

De snelste Luttenaar op de 9,6 km was (net als in 2019) Roel Tijdhof en bij de dames 
was dat Susan Hesselink. Op de 5,3 km waren Carlo Leurink en Elleke Visschedijk 
de snelste Luttenaren. Bijzonder trots is de organisatie natuurlijk op de jongste 
deelnemers uit De Lutte. Op de 2,4 km waren de eerste drie prijzen voor meisjes uit 
De Lutte. Super gedaan: Yara Damink, Carien Bosch en Sofie Heskamp! De snelste 
jongen op deze afstand was Julian Lucassen.

https://www.loopgroep.nl
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KERSTWANDELING DE LUTTE OP TWEEDE KERSTDAG

Tussen de kerstdiners door een frisse neus halen? Geef je dan op voor een 
kerstwandeling op tweede Kerstdag door het (winter)landschap rondom De Lutte 
met onderweg het geluid van de midwinterhoornblazers. Neem je familie en 
vrienden mee met deze mooie wandeling en geniet onderweg van een warm drankje 
en hapje.

De start is bij de Tourist info bij Erve 
Boerrigter in De Lutte. Je kunt kiezen uit 
een wandeling van ca. 6 km of 9 km. De 
wandeling brengt je langs het prachtige 
buitengebied van o.a. de Paasberg en 
de Loabult. Er is een stop op het erf van 
Kuipers aan de Lage Kaviksweg voor koffie/
thee met lekkers. Daarna ga je de route 
vervolgen door het coulisselandschap en 
sluit je de wandeling af met een warm 
hapje bij ’t Theeluttke in het centrum. 
Starten kan tussen 10.00-13.00 uur.
Deelname: €7,50 voor volwassenen en 
 € 4,50 voor kinderen (4 t/m 12 jaar). 
Aanmelden voor deze prachtige 
kerstwandeling kan via visitdeluttelosser.
nl middels het aanmeldformulier of 
telefonisch via Tourist info De Lutte: tel. 
(0541) 551 160.

VEILIGHEID VOOROP: MELDPLICHT VOOR CARBIDSCHIETEN

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling 
is één van de tradities in de gemeente 
Losser. Ook dit jaar is carbidschieten 
-onder voorwaarden- mogelijk. 

Wie op 31 december 2022 carbid wil 
schieten, moet dit uiterlijk 27 december 
melden bij de gemeente Losser. De 
veiligheid van onze inwoners staat hierbij voorop. Ook geldt dat u alleen op 
oudejaarsdag carbid mag schieten vanaf 10.00 uur, buiten de bebouwde kom. 
Alle voorwaarden leest u op www.losser.nl/carbidschieten. Ook vindt u hier het 
aanmeldingsformulier en informatie over de campagne ‘Wie is de BOCK’ (Bewust 
Oplettende CarbidKnaller). 

https://visitdeluttelosser.nl
https://visitdeluttelosser.nl
https://www.losser.nl/carbidschieten
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 GEMEENTE LOSSER ZOEKT DÉ VRIJWILLIGER VAN 2022

Op 7 december jl. was het Nationale Vrijwilligersdag. Dé dag waarop we onze 
waardering voor vrijwilligers uitspreken. Ook in de gemeente Losser zet een grote 
groep mensen zich belangeloos in voor de samenleving. 
Om hen in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Losser 3 februari a.s. 
een feestelijke middag speciaal voor al onze vrijwilligers. Op deze middag reikt 
wethouder Marian Oosterbroek ook de Vrijwilligerprijs voor dé Vrijwilliger van 2022 
uit. Vanaf nu kunnen inwoners een vrijwilliger voor deze prijs nomineren.

Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor 
onze gemeenschap. Zij zorgen voor echt noaberschap in onze samenleving: voor 
verenigingen, activiteiten en dorpshuizen. Maar ook mensen die een buurman helpen, 
op kleinkinderen passen of de boodschappen doen voor een bekende: vrijwilligers zijn 
onmisbaar. 
Met de Vrijwilligersprijs willen we hier als gemeente bij stilstaan en onze waardering 
uitspreken. Dit jaar reiken we de prijs uit tijdens een feestelijke middag speciaal voor al 
onze vrijwilligers. Deze middag organiseren we begin 2023 voor het eerst. We vinden dat 
alle vrijwilligers in onze gemeente het verdienen om in het zonnetje te worden gezet.” 

Winnares vorig jaar...
Marieke Ruyter-van der Weide, winnares 
van vorig jaar, over de prijs: ‘Vrijwilligers-
werk is onmisbaar in de samenleving van 
nu. Door vrijwilligerswerk te doen bouw 
je veel sociale contacten op en ik vind het 
ook erg leuk om te netwerken. Ik krijg er 
veel energie van als ik van waarde kan zijn 
voor een ander. Als je inzet dan ook nog 
wordt beloond met de titel vrijwilliger van 
het jaar van de gemeente Losser is dat een 
enorme eer!!’

Aanmelden voor de feestelijke 
vrijwilligersmiddag...
Alle vrijwilligers in gemeente Losser zijn 
van harte welkom om aanwezig te zijn bij 
de feestelijke vrijwilligersmiddag. 

Meld u aan door een mailtje te sturen naar 
aanmelden@losser.nl met uw naam en 
wat voor vrijwilligerswerk u doet. 
U kunt zich ook aanmelden bij de receptie 
van ’t Lossers Hoes. 

mailto:aanmelden%40losser.nl?subject=
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Een vrijwilliger nomineren voor de Vrijwilligersprijs... 
Inwoners van de gemeente Losser kunnen een vrijwilliger aanmelden voor de 
Vrijwilligersprijs. Op de website van de gemeente Losser of bij de receptie van ’t Lossers 
Hoes is een aanmeldformulier te vinden. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 januari 2023. Dit 
kan via de mail: aanmelden@losser.nl of bij de receptie van ’t Lossers Hoes. 

Criteria waar de vrijwilliger aan moet voldoen*...
Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij:

• met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
• een duidelijk positieve bijdrage aan de Losserse samenleving levert;
• in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de 

gemeente;
• een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
• al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere 

organisaties;
• een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
• een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
• saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

* Genomineerden hoeven niet aan alle genoemde criteria te voldoen.

Bekendmaking en uitreiking...
Een selectiecommissie verzamelt de nominaties. Vervolgens buigt de jury zich over de 
nominaties. Zij wijzen een winnaar aan de hand van de criteria aan. 
De uitreiking van de Vrijwilligersprijs vindt plaats tijdens de feestelijke vrijwilligersmiddag 
op 3 februari 2023. 

28 DECEMBER KUIERWANDELING

In tegenstellling tot andere jaren wordt er dit keer in december toch ‘n 
Kuierwandeling’ georganiseerd!

We doen dat, omdat de kerstdagen en oud en nieuw dit jaar in het weekend vallen. 
Woensdag 28 december valt daar mooi tussen in. Diverse trouwe lopers hebben er ook 
om gevraagd. We gaan dus een mooie route lopen. De start is, zoals altijd in de winter, 
om 10.30 uur met inloop vanaf 10 uur bij dorpshoes Erve Boerrigter. 

Uiteraard gaan we in het nieuwe jaar ook weer aan de wandel en wel elke laatste 
woensdag van de maand. Je hoeft je niet aan te melden en deelname is kosteloos. 
We lopen in een rustig tempo gemiddeld een afstand van 6 à 7 km. Soms rijden we 
gezamenlijk met de auto naar een mooi gebied in de omgeving, soms lopen we vanaf 
het dorpshoes. 

U bent van harte welkom!

mailto:aanmelden%40losser.nl?subject=
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WE ZIJN BEGONNEN!

De eerste werkzaamheden van Bouwen aan De Lutte zijn in uitvoering. Zo worden 
er proefsleuven gegraven in de Plechelmusstraat en bij het Centrumplein. Dit doen 
we tot aan de kerst om de ligging van kabels en leidingen te kunnen beoordelen. 

Kerkenbos
De eerste werkzaamheden die onder het bouwteam De Lutte vallen, zijn in 
uitvoering. In het Kerkenbos wordt volop gewerkt aan het opschonen van de sloten. 
Wethouder Jaimi van Essen gaf het startsein voor de werkzaamheden. Wethouder 
Jaimi van Essen: “Mooi dat de werkzaamheden van Bouwen aan De Lutte nu ook echt 
zichtbaar zijn. Het bouwteam gaat op een duurzame manier te werk. Ik kijk uit naar 
alle werkzaamheden die nog volgen in het dorp.”

Al meer dan 145 mensen volgens ons via De BouwApp! Volgt u ons ook? 
We luisteren graag naar uw ideeën en houden u op de 
hoogte. Dit doen we via de BouwApp. Dit is een app voor 
uw smartphone, waarop we regelmatig berichten over de 
plannen, voorbereidingen en de werkzaamheden delen. 

Ook kunt u via de app eenvoudig vragen stellen of contact met ons opnemen. 
Download de BouwApp via de AppStore of via Google Play. Zoek op ‘Bouwen aan De 
Lutte’ en maak het project favoriet door op het sterretje te klikken.

Vrijdag 23 december
19.00 Lutheria DS 1 - Havoc DS 1

Kijk voor actuele informatie op www.lutheria.nl 
of bezoek Facebook.com/lutheriadelutte

THUISWEDSTRIJDEN 
VOLLEYBALVERENIGING 
LUTHERIA

https://www.lutheria.nl
https://Facebook.com/lutheriadelutte
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TARA EN DUUK: NIEUWE JEUGDHOOGHEDEN BOSDÛVELKES

Vrijdag 9 december was het eindelijk weer tijd voor het Jeugdgala van de Bosdûvelkes. 
Het was wederom een supergezellig en drukbezocht gala, vol met dans & muziek, een 
mystery guest, een heuze tompouzen eetwedstrijd en nog veel meer. En natuurlijk 
was het hoogtepunt van de avond de opkomst van de nieuwe jeugdhoogheden.

Na het aftreden van de jubileumhoogheden Kjell en Indy, was het tijd om er eens 
goed voor te gaan zitten. Met een vlog van Tijsmania gingen Tijs en Eva, in het thema 
Wegenbouw, op zoek naar de nieuwe jeugdhoogheden in het dorp. Na vele selfies en 
een ‘lange’ zoektocht was de eindbestemming De Vereeniging, waar met de laatste 
foto’s duidelijk werd wie de nieuwe jeugdhoogheden waren:

Jeugdgravin Tara (Koertshuis) en 
Jeugdgraaf Duuk (Morsink) gaan dit 
jaar voorop in het (jeugd)carnaval in 
De Lutte. Met hun spreuk: ‘Met carnaval is 
ons niks te dol’ gaat dat zeker goed komen.

Tara en Duuk zitten allebei in groep 8 van 
de Plechelmusschool. Tara Koertshuis 
is de dochter van Robin en Nienke en 
ze heeft 2 broertjes: Xavi en Bodi. Duuk 
Morsink is de zoon van Maikel en Wendy 
en heeft 1 broertje: Lasse. Hobbies van 
de jeugdhoogheden zijn voetbal (Duuk), 
TikTok, gamen en wintersport.
Met hun eigen lijflied gaan ze, ondersteund door hun eigen Raad van 11, op bezoek 
bij vele andere verenigingen in de regio, deelnemen aan de Twentse Jeugdprinsen 
Verkiezing en natuurlijk de optochten in De Lutte (op Rosenmontag) en de kinderoptocht 
in Losser (dinsdag).
Samen met hun families, de Raad van 11, en onder begeleiding van de Jeugdcommissie 
wordt er dit jaar een donders mooi carnavalsfeest gevierd.
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20
23 Nr Inleveren kopij Loopt van - tot

1 18 januari 24 jan  –  14 febr

2 8 februari 14 febr  –  7 mrt

3 1 maart 7 mrt  –  28 mrt

4 22 maart 28 mrt  –  18 apr

5 12 april 18 apr  –  9 mei

6 3 mei 9 mei  –  30 mei

7 24 mei 30 mei  –  20 juni

8 14 juni 20 juni  –  11 juli

9 5 juli 11 juli  –  1 aug

10 26 juli 1 aug  –  22 aug

11 16 augustus 22 aug  –  12 sept

12 6 september 12 sept –  3 okt

13 27 september 3 okt  –  24 okt

14 18 oktober 24 okt  –  14 nov

15 8 november 14 nov  –  5 dec

16 29 november 5 dec  –  26 dec

17 20 decdember 26 dec  –  16 jan
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KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE 

Zondag 18 december: 
09.00 uur :  Communie- en boeteviering m.m.v. herenkoor
Voorganger :  pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice :  mevr. B. Alberink

Woensdag 21 december
19.00 uur : Communieviering. Voorganger: pastor I. Schraven

Zaterdag 24 december
17.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars : Christiaan en Michelle Steenbekke

19.00 uur : Kinderkerk met kerstavondviering
Voorganger : pastor I. Schraven
Lectrice : mevr. M. Oude Ophuis
Misdienaars : mevr. A. Scholte Lubberink

Zondag 25 december: Eerste Kerstdag
09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastor T. van Vilsteren
Lectrice : mevr. T. Hesselink
Tijdens de kerstvieringen zijn er 2 collectes: de 1e voor de eigen geloofsgemeenschap 
en de 2e voor de versiering van de kerk.

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag: Geen viering

Woensdag 28 december
19.00 uur : Communieviering. Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

Zondag 1 januari: 
10.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastor J. Kerkhof-Jonkman
Lectrice : mevr. G. Maseland

Woensdag 4 januari
19.00 uur : Communieviering. Voorganger: pastor J. Kerkhof-Jonkman



19

OVERLEDEN
 Lies Pots-Droste, Fonteinstraat55 (Mariahof). Op de leeftijd van 82 jaar.

INTENTIES
Zondag 18 dec. :  Marietje Punt, Herman ten Dam, Hubert Velthuis, Henny 

Nordkamp, Johan Willemsen, Lies Pots-Droste.
Jaargedachtenis :  Gerrit Vrijkotte, Toon Steinmeijer, Jan Kuipers, Gerard Boers, Jan 

Koekoek, Marie Bulter-groote Beverborg, Gerard Benneker-Thijs 
en Thomas, Riky Visser-Koertshuis, Bennie Pot, Gerrit Vrijkotte, 
Ouders Geertshuis-Perrevoort, Lies Beernink-Berning, Riet 
Sweerts-Sonder. 

Zondag 24+25 dec. :  Hermien Segerink, Ouders Wonniger-Rolink, Ouders Scholten-
oude Voshaar, Ouders Benneker-Steghuis, Hendrik Jozef 
Grunder, ouders Schopman-Aveskamp, Ouders olde Hanter-
Lansink, Henk grote Beverborg, Gerhard grote Beverborg, Annie 
Maseland, Jan Schurink, Ouders Olde Rikkert-Oosterbroek, 
ouders Grote Punt-Nijhuis, ouders Zwij-nenberg-Koekenberg, 
ouders Reijmer-Schulte, Bennie Gilbers, Ria Grundel-Schiphorst, 
Annie Pikkemaat-Peterman, Truus Egberink-Grashof, Suzette 
Nijhuis-Oude Groote Be-verborg, Ouders Tijhuis-Kamphuis, Jan 
Olde Rikkert, Marietje Haarman-Bloemen, Ou-ders ter Beek-
Schurink, Betsie Haafkes-Muntel, Ouders Scheper-Rikmanspoel, 
Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, ouders Closa Reynes-Rodrigo 
Vilaseca, Ouders Vaneker-Oude Egbrink, Ouders Withag-Punt 
en zoon Jos, Marietje Punt, Alphons Pünt, Betsie van Lan-gen-
Homan, ouders Tijhuis-uit het Broek, Wilma Haarman-Velthuis, 
Annette Olde Hen-drikman-Wigger, Henk en Ine Nijhuis-Wigger, 
Willy Punt, Elly Pross-Mensink, ouders Wigger-Schurink, Annie 
Evering-Zanderink, Annie Oude Roelink-Lemmink, Ouders Hooge 
Venterink-Notkamp, Frans Broekhuis, Jan Kuipers, ouders ten 
Dam-Schuttenbeld, Ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Tonnie 
Oosterbroek, Ouders Vol-ker-Ter Linde, Ouders Volker-Westerik, 
Johan Reinink, Ouders Reinink-Duivelshof, Ou-ders Dierselhuis-
Bosch, Herman Pünt, Henny Schopman, Henny Nordkamp, Frans 
Haarman, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Frans Koertshuis 
en overl. fam., Bernard Hampsink, Dini Heebing-Lentfert, Theo 
Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, Ouders Bulter-groote 
Beverborg, ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Echtpaar 
Welhuis-Westerik, Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, 
Annie Niehof-Nolten, Jozef Volker, Ouders grote Beverborg-ter 
Brake, Benny Westerik en fam., Riky Visser-Koertshuis, Johan 
Grashof, Jo Zents, Thea Sanderink-Butmeijer, Jutta Westerik-
Scibiorski, Ouders Westerik Kleijhuis, Bennie Pot, Johnny Punt, 
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Ouders Gieslink-Frielinck, Ouders ter Brake-groote Beverborg, 
Ouders Beernink-olde Meijerink en Jan, Annie en Bennie 
Heuvels Meijerink, Jan en Riet Sweerts-Sonder, Ouders Beernink-
Borggreve en Johan, Henk van Leijen-horst, Hubert Sweerts, 
Frans Brookhuis, Marietje Bonnes-Kortink, ouders Nijhuis-Tijhuis, 
Martin Volker, Ouders Hampsink-Rolink.

    Jan Nijhuis [Beatrixstraat], Ouders Nijhuis-Schopbarteld, Gerdy 
Bosch en Hans Beumers, Gerard Olde Riekerink, Ilse Weegerink-
Olde Riekerink, Ria Bekke-Leferink, Johnny Koop, Gerald Koop, 
Bennie Bosch, Lies Pots-Droste, Johan en Sientje oude Egbrink-
Beernink, Gerard Boers, Hubert Velthuis.

Jaargedachtenis :  Annie Pikkemaat-Peterman, Bernard Sanderink, Jan en Annie 
Swennenhuis-Olde Han-hoff, Ouders Morsink-Grote Punt, Ouders 
Grevinga-Wolters, Henny Nordkamp, Riekie Alink-Beernink, Frans 
Maseland, Ouders Bosch-Benneker. 

Zondag 1 januari :  Ouders Grote Punt-Nijhuis, Bernard Sanderink, Tonnie 
Oosterbroek, Ria Bekke-Leferink, Lies Pots-Droste. 

Jaargedachtenis :  Dinie Morsink, Ouders Bentert-Nijhuis, Ria Grundel-Schiphorst.

PASTORPRAAT
Kerstmis: Uitkijken naar het Licht.
Meer dan ooit kijken we in deze donkere dagen uit naar licht, naar een nieuwe toekomst. 
De voortdurende oorlog in Oekraïne, de klimaatproblemen, de situatie van onze boeren, 
de hoge inflatiecijfers, alles lijkt op dit moment een crisis. En het maakt ons er niet 
vrolijker op. We verlangen naar licht, naar toekomst, naar een woord van bemoediging.
 
In deze donkere dagen schijnt er een bijzonder licht aan de hemel, een licht dat ons kan 
bemoedigen en sterken, namelijk de ster van Bethlehem. De ster die ons aankondigt dat 
er een Kind is geboren, een Kind dat Gods liefde uitstraalt, een Kind dat ons weer nieuwe 
toekomst schenkt en het aanzien van de aarde zal hernieuwen. Een Kind dat ons weer 
bemoedigt om door te gaan en te bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. 
God laat ons niet in de steek, ook nu wij soms zo in de put zitten, wil Hij ons helpen om er 
weer uit te komen. Daarom is Hij mens geworden, zoals wij, in het Kind van Bethlehem. 
Elk pasgeboren kind is daarbij een teken van hoop, dat God het niet met ons opgeeft. 
Maar ook wij mogen dat kind van liefde en vrede opnieuw in ons geboren laten worden, 
opdat de aarde ooit weer zal glanzen, ter meerdere eer en glorie aan God. God geeft ons 
hoop in dat Kind, waarnaar wij ook op zoek zijn in onszelf. Mogen wij dat kind van liefde, 
vrede en gerechtigheid verwelkomen in onszelf, in onze politiek, in onze samenleving, in 
de wereld, opdat wij zo vol vertrouwen samen mogen werken aan een nieuwe toekomst, 
een nieuwe, glanzende aarde, waar Gods liefde recht wordt gedaan. In die geest wens ik 
u namens het pastoraal team een Zalig Kerstfeest toe!
Pastor Jan Kerkhof Jonkman.
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VREDESLICHT 2022 
Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de Vredesvlam in Bethlehem. Vervolgens 
wordt het door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al meer 
dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een zee van licht, een 
baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede. Ook duizenden scouts uit de 
hele wereld geven het Vredeslicht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij 
samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. Het Vredeslicht is geen 
magisch symbool, dat vrede tovert. 
Het herinnert ons aan onze plicht ons voor de vrede in te zetten. Op zaterdagavond 17 
december komt het Vredeslicht aan in Denekamp. Na de indrukwekkende voorstelling 
van de Zandkunstenaar die het Kerstverhaal uitbeeldt, wordt rond de klok van acht het 
Vredeslicht door twee scouts aangedragen. Daarna wordt het licht doorgegeven aan 
de vertegenwoordigers van PKN Denekamp en Ootmarsum, de gemeenten Losser en 
Dinkelland, de zeven locaties van Lumen Christi en van de verzorgings-/verpleeghuizen 
in Dinkelland. Zij zullen het Vredeslicht verder verspreiden in hun omgeving. Er worden 
gedichten voorgedragen en het themakoor Vivace zal zingen. Het sint Nicolaas plein is 
plaats van handeling. U bent allen van harte welkom op het Nicolaasplein te Denekamp! 
U kunt zelf ook een lantaarn en een kaarsje meenemen.

ADVENTSTOCHT  “KERST IN DE LUTTE” OP ZATERDAG 17 DECEMBER
Dit jaar hebben we weer de Adventstocht georganiseerd. Voor het eerst in samenwer-
king met de Centrumspecialisten. Onder de noemer: “Kerst in De Lutte”. De starttijd van 
de Adventstocht is tussen 17.00 en 17.45 uur. In groepjes wordt je via de verlichte pa-
den in het Kerkenbos langs diverse tafereeltjes uit het kerstverhaal geleid. Het begint 
voor de kerk en het eindigt, na ongeveer een half uurtje, via de kerk waar de kerststal 
te bewonderen is. Hier kun je je kerstwens opschrijven en in de wensboom hangen 
en ook een kleurplaat meenemen die je thuis mooi kunt inkleuren of versieren. Als je 
de kleurplaat klaar hebt kun je deze tot 21 december inleveren in de box die achter 
in de kerk staat. De commissie zoekt dan de mooiste kleurplaten uit. De prijswinnaars 
worden bekend gemaakt aansluitend aan de kinderkerstviering op 24 december die 
om 19.00 uur in de kerk begint. We nodigen iedereen, jong en oud, van harte uit om 
weer mee te wandelen in de Adventstocht ter voorbereiding op Kerstmis 2022. Maar 
kom ook genie-ten van de Kerstfair die gehouden wordt van 16.00 tot 20.00 uur, ook 
op 17 december op het kerkplein.

KINDERKERK DE LUTTE IN HET TEKEN VAN DE KERST 
Samen de Kerst beginnen in de kerk tijdens een Kinderkerk bijeenkomst special voor 
de kinderen van 4 tot 12 jaar. Dat gebeurt op Kerstavond 24 december om 19.00 uur. 
De kinderen kunnen luisteren, kijken en meedoen aan het kerstverhaal, genaamd de 
dromenvanger. Liedjes, verhalen, toneel en beelden vertellen alles rondom de geboorte 
van Jezus. En dat in een mooi versierde kerk vol met kaarsen. Een mooie gelegenheid 
voor de kinderen en hun ouders om het mooie en intieme kerstgevoel te beleven. Na 
afloop is er iets lekkers voor de kinderen. De organisatie hoopt dat vele kinderen en hun 
ouders deze viering meebeleven. Werkgroep Kinderkerk.
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Secretariaat Locatie De Lutte: 
Plechelmusstraat7, 7587 AL, De Lutte

Tel: (0541) 551 203, E-mail: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden;       Woensdagmorgen: 10.00 – 10.30 uur
                                    Woensdagavond: 18.00 – 19.00 uur
       Vrijdagmorgen: 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

NIEUWJAARSDAG
1 januari 2023 “nieuwjaarsdag” is de viering om 10.00 uur.
Na deze viering is er onder het genot van een kop koffie de gelegenheid elkaar gelukkig 
nieuwjaar te wensen in de parochiezaal. Het is een goede gewoonte u daar te treffen.  
Welkom!!!

KERSTGEVOEL!!!!!
Je kunt er niet omheen: Kerst kruist je weg. 
De kerstversiering beheerst de straat. 
Je wordt haast gedwongen, 
om mee te doen of je nu wilt of niet. 

Gauw doorlopen, denken sommige mensen. 
Niet te lang bij stilstaan. 
Vrede op aarde, geloof je dat? 
De wereld is vol geweld. 

Anderen zeggen: 
Het is juist een kans om je te bezinnen. 
Anders hol je maar door, vol van alles wat je moet. 
Hoe gaan we verder? 

Een nieuw jaar ligt voor ons. 
Het is nog niet ingevuld 
en kan nog alle kanten op. 
Wie wijst ons de weg? 
In welk licht zien we de toekomst?

mailto:delutte%40lumenchristi.nl?subject=
https://www.lumenchristi.nl


Kerst
aangepaste
openingstijden

24 december:
07.00 - 18.00 uur

25 december:
Gesloten

26 december:
10.00 - 17.00 uur

27 december:
07.00 - 19.00 uur

oud & nieuw

aangepaste
openingstijden

30 december:
07.00 - 19.00 uur

31 december:
07.00 - 14.00 uur

1 januari:
Gesloten

SPAR Schreur
Plechelmusstraat 4, 7587 AM  De Lutte
(0541) 551 255 | SPARschreur@deSPAR.info

Online shop: delutte.spar.nl
DHL Parcelshop gemak voor elke dag

Team SPAR wenst u fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2023

Schreur
De Lutte

gewijzigde
openingstijden




