
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 februari   :   
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v.  
     het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 
Lectrice  : mevr. M. Brookhuis 
Misdienaars  : Bart en Joyce Rolink 
 
Woensdag 13 februari: 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zondag 17 februari :  
09.00 uur  : Communieviering m.m.v. het Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastor I. Schaven 
Lectrice  : mevr. A. Scholte Lubberink 
Misdienaars  : Christiaan Steenbeke en Lars Grote Beverborg 
 
Woensdag 20 februari : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
Zaterdag 23 februari: 
 19.00 uur  :  Carnavalsviering m.m.v. het gelegenheidskoor 
 Voorganger  :  mevr. I. Onland 
   
Zondag 24 februari :  
09.00 uur  : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor 
Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis  
Lectrice  : Mevr. M. Oude Ophuis 
Misdienaars       : Tess Kleissen en Eva Oude Egbrink 
 
Woensdag 27 februari  : 19.00 uur Eucharistieviering 
 
 
 
 
 

KERKELIJK NIEUWS LOCATIE DE LUTTE 



Intenties: 
Zondag   10 februari: Ouders Pross-Welhuis, Echtpaar Grote Punt-Lansink,  
Lies Blockhuis-olde Hendrikman, Rikie grote Punt-Nijhuis, Gerrit Vrijkotte  
(Namens de buurt), Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Ouders Olde Riekerink-  
Roufs, Ria Grundel-Schiphorst, Michel Ikink. 
 
Jaargedachtenis: Ouders Benneker-Steghuis, ouders Nijhuis-Reijmer. 
Truus Kristen-Greftenhuis, Ellie Koertshuis-Heetkamp, Hennie ter Brake,  
Sander Koertshuis, Bennie Gilbers, Tot zekere intentie. 
 
Zondag 17 februari : Rikie grote Punt-Nijhuis, Willy Punt, Jan Heijdens,  
Annie Niehof-Nolten, Gezina Kuipers-Nijhuis, Ilse Weegerink-Olde Riekerink,  
Elly Pross-Mensink, Michel Ikink. 
 
Jaargedachtenis: Marietje Grote Beverborg-Steggink, Ouders Grote Beverborg-
Steggink, Ouders Nijkamp-Schopman, Gerhard Olde Riekerink,  
Herman Weusthof. 
 
Zondag 24 februari : Overleden fam. Punt, Annie Vlutters-Kamphuis,  
Rikie grote Punt-Nijhuis, Herman Kristen, Ouders Schiphorst-Grashof, Marie 
Kortman-Spekhorst en Marian, Henk van Leijenhorst. 
 
Jaargedachtenis: Antoon Seijger, Johan Kortman, Ouders Steunebrink-Benneker, 
Suzette Nijhuis-Oude Groote Beverborg, echtpaar Christenhusz-Schasfoort,  
Meine Maartens, Ouders Schasfoort-Smellink, Ouders Visschedijk-Frielinck,  
Henk Bekkedam, Ine Olde Hendrikman-Luyerink, Martijn Olde Riekerink. 
 
 
 
 
Mededeling pastor Jacobs 
In een gesprek met pastor Jacobs heeft hij laten weten niet meer voor te gaan in 
weekendvieringen en uitvaarten en beperkt inzetbaar te zijn voor vieringen door 
de week.  
Wij waarderen zijn inzet de afgelopen jaren zeer en danken hem daarvoor.  
   

Namens het pastoresteam en pastor Jacobs 
 
 



Carnavalsviering 
Carnaval vieren 2019 begint en sluiten we af in de Plechelmuskerk. 
Dit jaar is dat dus op zaterdag 23 februari om 19.00 uur. Al vele, vele jaren 
beginnen wij, voor het echte carnaval begint, met een bijeenkomst in de kerk. 
Met CV de Bosdûvelkes en CV De Tuffelkeerlkes en het pasopgerichte 
Gelegenheidskoor is er samen aan gewerkt om er een leuke inspirerende 4ring 
van te maken. 
De Hoogheden Graaf Mike, Baron Niels, de adjudanten Bonno en Marc en Miss 
Ilse en de jeugdgraaf Boet en jeugdgravin Laudy zullen tijdens de bijeenkomst 
hun medewerking verlenen. Het dweilorkest Duvels Geweld loopt voorop in de 
polonaise. Iedereen die zich op deze manier wil voorbereiden op het komende  
carnaval nodigen wij van harte uit. Mocht u onzeker zijn over de dress code?  
Wees gerust alles mag.!!! 
Maar vergeet niet dat het carnavalsseizoen 2019 wordt afgesloten op 
Aswoensdag. 
Daarom is er op woensdag 6 maart om 20.00 uur een viering waar Monseigneur 
Hoogenboom het askruisje uitdeelt. Daarna begint de bezinnende periode: de 
vastentijd. Voor alle 2 vieringen wordt iedereen van harte uitgenodigd door C.V 
De Bosdûvelkes en C.V. De Tuffelkeerlkes en werkgroep liturgie De Lutte. 
Alaaf. 
 
Actie Kerkbalans: 
Op zaterdag 19 januari hebben ook in de locaties van Lumen Christi de klokken 
geluid om aandacht te vragen voor de actie kerkbalans. 
Waarom de actie kerkbalans: 
Om onze kerk, welke ons door onze ouders en voorouders is doorgegeven, ook 
door te kunnen geven aan onze kinderen. 
Onze doelstelling: 
”Zolang mogelijk zelfstandig blijven en het onderhoud van onze eigen 
kerk mogelijk maken. 
Zonder een financiële bijdrage van inwoners van De Lutte is het niet mogelijk om 
onze doelstelling te realiseren. Graag willen wij allen die reeds deelnemen aan 
de actie kerkbalans hiervoor hartelijk dank zeggen. Ook via deze weg doen wij op 
alle inwoners van De Lutte, welke nog geen financiële bijdrage doen, een beroep 
om ook onze doelstelling financieel te ondersteunen. De dorpskern van De Lutte, 
zonder kerk, is niet voor te stellen. Wij verwachten dat in de toekomst ”het 
gebouw” niet alleen meer wordt gebruikt voor kerkelijke gebeurtenissen. 
Ons uitgangspunt is dat iedere inwoner van onze dorpsgemeenschap De Lutte, 
ongeacht geloofsovertuiging, aangemerkt wordt als lid van onze gemeenschap 



en daardoor gebruik kan maken van het kerkgebouw en op ons kerkhof kan 
worden begraven of bijgezet. 
Als u nog niet deelneemt aan de actie kerkbalans maar hierover graag 
vrijblijvend geïnformeerd wilt worden dan kan dat. Als u telefonisch contact 
opneemt met het secretariaat (tijdens openingstijden) 551203 of via E-mail: 
delutte@lumenchristi.nl, dan nemen wij contact met u op.  
Wilt u s.v.p. wel uw telefoonnummer vermelden.  

Namens bestuur locatie De Lutte,werkgroep actie kerkbalans.  
 
Orde van Verdienste 2019 
Een welgemeend dankjewel voor alle vrijwilligers van geloofsgemeenschap St. 
Plechelmus De Lutte. 
Een oorkonde en speld wordt u aangeboden door carnavalsvereniging De 
Bosdûvelkes en hoort bij de Orde van Verdienste die aan u is toegekend voor het 
vele werk dat u geheel belangeloos voor onze gemeenschap hebt verricht. 
Dankjewel aan iedereen voor dit vrijwilligerswerk! Sint Plechelmus zal met 
vreugde naar beneden kijken, om te zien hoe ver het vrijwilligerswerk hier kan 
reiken van alle werkgroepen en taakvelden binnen onze geloofsgemeenschap. 
Om een idee te geven hoeveel verschillende taakvelden er wel niet zijn hier een 
overzicht van alle werkgroepen: 
Avondwake, aula, bezoekersgroep, bouwzaken, bloemversiering, catechese, 
caritas, collectanten, eerste H. Communie, Communie bezorgers, diaconie, 
dopen, gastvrouwen/heren, verhuur kerkgebouw, huwelijk, kerkberichten 
 ’t Luutke, kerkhofbeheer, kerktelefoon, kerkbijdrage/financiën, kerkewas, 
koren, kosters, lektoren, ledenadministratie, liturgie, locatieraad, Lourdeswerk, 
misdienaars en acolieten, onderhoud apparatuur, ostiaria (deurwachters), 
pastoraal team, parochiebestuur, schoonmaak, secretariaat, Vormsel, 
voorkeurparochianen, verliezen verwerken, wijkcontactpersonen, 
parochiebladbezorgers, stichting kerkebos, weekendvoorgangers.  
Samen gaan we verder, samen onderweg de toekomst in, als we samen verder 
trekken heeft onze kerk weer zin. Sint Plechelmus kijkt vanaf boven en denkt we 
kunnen er weer tegen, De Lutte en haar vrijwilligers, zoals altijd: wat een zegen! 
Voorzitter locatieraad, Maria Wolbert-Closa Rodrigo 
 
Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers” 
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze 
avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren naar wat in 
een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons 
doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere 
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zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef 
voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader 
overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.  
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf 
in dit verhaal staan? 
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst 
voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat 
zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?  
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten 
verrassen.  
De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven. 
Wanneer: dinsdag 12 februari 2019 
Aanvang: 19:30 uur 
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp 
 
Bericht alleenstaanden  
Op woensdagmiddag 6 februari komen wij weer samen in het parochiecentrum. 
We gaan er dan samen weer een gezellige middag van maken.  
 U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. 
   Annie Hollink en Miny Meijer 
 
 

Pastor Praat 

  
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 
 
                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
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