
 
 
 
Zondag 30 december 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v.  

Themakoor 
Voorganger  :  pastor H. Jacobs 
Lectrice  :  mevr. T. Hesselink 
Misdienaars  :  Joyce en Bart Rolink 
     
Dinsdag  1 januari 2019  Nieuwjaarsdag  
10.00 uur  :  Eucharistieviering m.m.v.  Plechelmuskoor    
Voorganger   :  pastor H. Jacobs 
Lectrice       :  mevr. G. Maseland 
 
Woensdag 2 januari  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 6 januari 
09.00 uur  :  Communieviering m.m.v.  Plechelmuskoor 
Voorganger  :  mevr. I. Onland 
Lectrice  :  mevr. T. Volker 
Misdienaars       :  Christiaan Steenbekke en Lars Grote Beverborg 
 
Dinsdag 8 januari   : 19.00 uur Rozenkrans 
Woensdag 9 januari  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 12 januari  
19.00 uur                 :  Vormselviering 
Voorganger   :  Rector P. Kuipers en pastor I. Schraven 
Lectrice   :  Mevr. Brookhuis 
Misdienaars      :   Eva Oude Egbrink en Tess Kleissen 
 
Zondag 13 januari 
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
 Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice   : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars      :  Ytse De Cocq Van Delwijnen en Bart Rolink 
 
Woensdag 16 januari  : 19.00 uur Eucharistieviering 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties 
Zondag  30 december: Willie Jansink, Ouders Bentert-Nijhuis, Rikie grote Punt- 
Nijhuis, Willy Punt, Herman Koertshuis, Gerard Heijdens, Henny Lesscher, 
Annie ter Brake-Brookhuis, Gerrit  Vrijkotte. 
 
Jaargedachtenis: Gerrit Notkamp. 
  
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019: ouders Notkamp-Nijhuis, Tonnie Oosterbroek,  
Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis, Gerrit  Vrijkotte. 
 
Zondag  6 januari: Gerard Nijhuis (Lutterkerkpad), Henk grote Beverborg, 
Bernard Sanderink, Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Rikie grote Punt-
Nijhuis, Johan Closa Reynès, Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis,  
Gerrit  Vrijkotte. 
 
Jaargedachtenis:  Dinie Morsink, Gerhard Rolink, Hendrik Beernink, Ouders 
Morsink-Sombekke, Ine Beuvink-Morsink, Ouders groote Beverborg-Snippert, 
Antoon Bosch, Ouders Zanderink-Möllenkotte (Aust). 
 
Woensdag  9 januari: Jan Swennenhuis (Postweg). 
 
Zondag 13 januari: Hans Damgrave, Ouders Notkamp-Nijhuis, Rikie grote Punt- 
Nijhuis, Willy Punt, Herman Koertshuis, Johan grote Beverborg, Annie Niehof-
Nolten, Henny Lesscher, Annie ter Brake-Brookhuis , Gerrit  Vrijkotte.  
Jaargedachtenis: Marietje Spitshuis-Schasfoort, Bennie Schasfoort (Merel-
straat), Hubert Velthuis, Ouders Schiphorst-Grashof, Femie Wigger-Schurink, 
Bernard Schopman, Ouders Nijhuis-Koertshuis. 
 
Gedoopt: 
Jelle zoon van Amanda Eulderink en Arjan Boers Heidehof 13 Losser. 
Wij feliciteren de ouders met de doop van hun kind. 
 
Overleden: 
Henny Lesscher, Lossersedijk 40 a. Op de leeftijd van 84 jaar 
Annie ter Brake-Brookhuis, Gereia Oldenzaal. Op de leeftijd van 90 jaar. 

Gerrit Vrijkorte, Postweg 30. Op de leeftijd 80 jaar. 
 
Lumen Christi blikt vooruit naar de toekomst! 
Onze parochie staat voor de grote uitdaging om ons geloof vorm te geven in 
deze moderne en snel veranderende tijd. Ondanks het terugloop van het 



kerkbezoek en de afname van de kerkbetrokkenheid blijkt het katholieke geloof 
in de parochie Lumen Christi nog altijd een belangrijke plek in te nemen op 
cruciale momenten in het leven van onze parochianen. Het geloof is nog altijd 
een belangrijk bindmiddel binnen onze dorpsgemeenschappen. Door de 
terugloop van de financiële middelen en afname van pastores zal het niet 
mogelijk zijn de pastorale zorg te blijven verlenen zoals we dat tot nu gewend 
waren. Daarom zullen we met elkaar moeten verkennen welke behoeftes er 
leven in onze geloofsgemeenschappen en welke mogelijkheden er zijn om het 
geloof samen te beleven, vorm te geven en te vieren.  
Op zaterdag 12 januari 2019 zullen onder leiding van  Leo Fijen 
vertegenwoordigers uit al onze geloofsgemeenschappen, samen met bestuur, 
pastoraal team en het Spiritteam zich bezinnen over de toekomst van onze 
parochie, welke behoeftes en mogelijkheden zien wij en wat kan de eigen 
geloofsgemeenschap bijdragen. De resultaten van deze dag zullen meegenomen 
worden in het nieuwe beleidsplan. We houden u op de hoogte over de 
voortgang.  Namens het pastoraal team, Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
 
Afscheid 
Het doek is definitief gevallen voor het Themakoor. Ruim 30 jaar hebben we met 
veel plezier de vieringen verzorgd waarbij sommige leden al vanaf het begin lid 
zijn. Jammer dat we nu hebben moeten besluiten te stoppen als Themakoor.  
We willen graag met jullie samen 2018 afsluiten met een afscheidsviering op 
zondag 30 december om 09.00 uur. Pastor Jacobs zal tijdens deze viering 
voorgaan. Na de viering nodigen we jullie uit om samen met ons een kop koffie 
te drinken met wat lekkers. We hopen ieder die ons een warm hart toedraagt te 
mogen begroeten, om samen stil te staan bij heel veel jaren muzikale 
ondersteuning van de vieringen in De Lutte.  Het Themakoor 
 
Viering H. Vormsel 
Op zaterdag 12 januari 2019 is er om 19:00 uur in onze 
Plechelmuskerk de viering van het Heilig Vormsel.  
25 kinderen uit groep 8 ontvangen dan van rector P. Kuipers 
het sacrament van het Vormsel. Onder begeleiding van hun 
ouders en vrijwilligers van de parochie zijn de kinderen al 
een paar maanden bezig met de voorbereidingen hiervan. 
Ze hebben gewerkt aan de hand van een nieuw project 
‘Vormselkracht’ zodat ze weten wat het inhoud om een gelovig en goed mens te 
zijn. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. 
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De vormselwerkgroep is nog op zoek naar enkele vrijwilligers die vanaf volgend 
jaar willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit bijzondere 
sacrament voor de kinderen. Voor vragen en aanmelding, neem contact op met 
Carmen Steghuis-Bekke, telefoon 0541 – 552809 of per mail: carmen@bekke.nl 

Oliebollenactie Stichting Kerkebos De Lutte  

Evenals voorgaande jaren worden er ook dit jaar op Oudejaarsdag voor het 
parochiecentrum in De Lutte oliebollen verkocht. De opbrengst van de actie 
komt geheel ten goede aan het onderhoud van het Kerkebos. De verkoop is van 
9.00 uur – 14.00 uur. De prijs voor 10 oliebollen bedraagt € 6,- (zowel met als 
zonder rozijnen/krenten). De oliebollen kunnen ook vooraf worden besteld. Dat 
kan door vóór 30 december a.s. te bellen naar 06-81454379. Mailen mag ook: 
delutte@lumenchristi.nl  We zien u graag 31 december a.s. 

Bestuur Stichting Kerkebos De Lutte 
Caritas nieuwsbericht 
Beste mensen, de wintertijd doet weer zijn intrede. We maken het gezellig thuis. 
De feestdagen van Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook 
juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort 
te helpen. De Caritas  biedt hulp en ondersteuning  aan individuele personen en 
of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het 
aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziekte kosten  
en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen 
helpen kunt u een beroep op de Caritas doen. Ook dit jaar hebben we weer 
kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, een 
fornuis, een stofzuiger, kleding,  bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. 
Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door 
opbrengsten van de kerkcollecte. Met Kerstmis wordt er een collecte gehouden 
voor de Caritas. Uw bijdrage is dan  van harte welkom. Mocht u de Caritas een 
warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift 
of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site www.caritaslumenchristi.nl 
Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas 
kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze 
website, rechtstreeks of via Pastor Ros. Uit alle locaties van de parochies zit er 
een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur.  Martin Blockhuis heeft na 13 jaar 
het bestuur verlaten. Peter Welhuis is namens De lutte het nieuwe bestuurslid.  
We wensen Peter veel  succes in zijn functie. Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden.  

Namens Caritas Lumen Christi,  Jolijn Grote Punt, voorzitter 
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Dopen 2019 
We zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met 
de doopvoorbereiding. Wij zouden het erg jammer vinden als dit niet zou lukken, 
met als gevolg dat dan het een en ander gaat veranderen rondom het dopen in 
de kerk van De Lutte. Gelukkig hebben we 1 nieuw lid gevonden. Wie volgt? 
Er is besloten het aantal doopvieringen te verminderen in 2019. 
In het eerste half jaar van 2019 zijn er twee doopvieringen gepland namelijk 
Zondag 20 januari en zaterdag 25 mei. Mocht je als ouders besloten hebben je 
kindje te willen dopen dan kun je dit doorgeven aan Daniëlle Tijhuis  
dnijhuis1@hotmail.com 06-22238980. Per viering zullen er niet meer dan vier 
kinderen worden gedoopt. Mochten er ineens meerdere aanmeldingen volgen, 
dan zal er gekeken worden naar een extra datum.  

Doopwerkgroep Jeannette Eidhof en Daniëlle Tijhuis-Nijhuis 
 
Beste allemaal, 
Wat is het toch een goed  idee om rond kerstmis en oud- en nieuwjaar 
elkaar het beste te wensen aan te bieden. Velen  van U hebben dat ook aan ons 
gedaan, in de meeste gevallen via hele mooie wenskaarten. Wij willen U allemaal 
graag heel hartelijk bedanken en u de het allerbeste toewensen voor de 
komende kerstdagen en voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 
Alle goeds voor U allemaal,  
   Henk Jacobs, em. past. Dieny Veltmaat 
 
Vrijwilligersavond 1 mei 2019 
Noteer alvast deze datum in uw agenda, uitnodiging volgt later. Tevens wens ik 
iedereen gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!  
 Locatieraadvoorzitter Maria Wolbert-Closa Rodrigo   

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat7,7587 AL, De Lutte 
Tel 0541-55 12 03  Email delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   9.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur 
                                               Vrijdagmorgen van   9.00 -  10.30 uur 

Voor informatie kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-
ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag      9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren 06-57940901 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413                                                                                                                                                             
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 
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